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                                                 RESUMO 
 

GONÇALVES, R. A. Biofertilizante à base de vinhaça para adubação de espécies nativas 

em solo de cerrado 2016. 77 f. Dissertação (Mestrado em Agronomia: Solo e Água) - 

Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 20161. 

 

Em função da problemática gerada em relação à disposição final da vinhaça 

(resíduo oriundo da fabricação do álcool), uma das formas mais eficientes de destinação 

desse resíduo é a adição ao solo como fonte de adubação, fornecendo diversos nutrientes às 

culturas. Outra alternativa é a biodigestão anaeróbia, realizada para produção de energia 

através do biogás gerado na biodigestão, esse processo da origem a outro resíduo 

(concentrado de vinhaça biodigerida) que também pode ter potencial uso como adubo 

orgânico. Sabendo-se da falta de informações sobre as exigências nutricionais de espécies 

florestais nativas, este trabalho tem por objetivo avaliar uma nova técnica de adubação para 

espécies nativas do cerrado em fase de muda, através de um biofertilizante orgânico 

produzido com vinhaça in natura e biodigerida. O experimento foi conduzido em casa de 

vegetação da UFG. Foi utilizado um Latossolo Vermelho e o delineamento inteiramente 

casualizado, sendo quatro doses do biofertilizante (0, 0,5, 1, 2 e 3 vezes a dose 

recomendada de 300 m3 ha-1) e um tratamento apenas com vinhaça pura. Esse 

biofertilizante foi constituído de uma mistura de vinhaça biodigestada + in natura em 

diferentes concentrações. As espécies nativas do cerrado escolhidas com base na teoria de 

sucessão ecológica foram: Anadenanthera colubrina (angico), Dipteryx alata (baru) e 

Handroanthus heptaphylum (ipê-roxo), plantadas em vasos de 7 kg de solo. A cada 7 dias 

foram verificados altura, diâmetro de colo e número de folhas. Ao final do experimento foi 

medido o teor de clorofila e mensurada a área foliar das mudas de angico e baru. Todas as 

mudas foram retiradas dos vasos, secas em estufa, pesadas para determinação da matéria 

seca da parte aérea e da raíz e as folhas trituradas para determinação nutricional. Foram 

feitas amostras do solo de cada tratamento em cada espécie, para determinação dos macro e 

micronutrientes. Para o angico, houve resposta positiva para a aplicação do biofertilizante 

no desenvolvimento da espécie, porém as doses do biofertilizante não influenciaram no 

teor foliar de nutrientes, pela rusticidade da espécie. Para o baru, também houve resposta 

significativa, porém para doses mais elevadas do biofertilizante, a espécie teve melhor 

desenvolvimento e produção de biomassa conforme se aumentou a quantidade do resíduo, 

apresentando também maior teor foliar de nutrientes como o P, K e Cu. Já o ipê-roxo 

apresentou resposta negativa à aplicação do biofertilizante. Conforme se aumentou as 

doses pior foi seu desenvolvimento e produção de biomassa, assim como, para o teor foliar 

de nutrientes que apresentou redução em muitos elementos, como o N, Ca, Mg. Para as três 

espécies utilizadas os resultados da vinhaça in natura se assemelhou às doses mais baixas 

do biofertilizante. Para as variáveis do solo, de modo geral o biofertilizante apresentou 

eficiência na disponibilização de grande parte dos macro e micronutrientes, variando de 

acordo com a espécie plantada. Reduzidos valores de acidez e aumentos de pH ocorreram 

para o solo em todas as espécies, além de aumento significativo dos teores de potássio (K), 

o nutriente mais abundante no resíduo utilizado no estudo. 

 

Palavras-chave: Nutrição de plantas, biodigestão, fertilidade do solo. 
 

1Orientador: Prof. Dr. Leonardo Santos Collier. EA-UFG. 
 Co-orientador: Prof. Dr. Wilson Mozena Leandro. EA-UFG. 
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ABSTRACT 

 
GONÇALVES, R. A. Vinasse-based biofertilizer for native species fertilization in 

Cerrado soils 2016. 77 f. Dissertation (Master’s in Agronomia: Soil and Water) - 

Escola de Agronomia, Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 20162. 

 

Depending on the problems generated in relation to the disposal of vinasse 

(residue from alcohol production), one of the most efficient disposal is the addition from 

this residue to the soil as a manure source, providing nutrients to cultures. Another 

alternative is the anaerobic bio digestion, performed for energy production through biogas 

generated in bio digestion; this process originate another residue (concentrated of bio 

digested vinasse) that could have the potential for organic manure use. Knowing the lack 

of information about nutritional requirements from native forest species, this study had as 

objective to evaluate a new fertilization technique for Cerrado native species (seedling 

stage), through an organic bio fertilizer produced with in nature and bio digested vinasse. 

The experiment was conducted in a greenhouse from UFG. Dystrophic oxisol was used in 

a completely randomized design, being four bio fertilizer doses (0, 0,5, 1, 2 and 3 times the 

recommended dose of de 300 m3 ha-1) and a treatment only with vinasse. Bio fertilization 

constituted on a mixture of biodigested vinasse + in nature vinasse in different 

concentrations. Cerrado native species where chosen based on ecological succession, 

being: Anadenanthera colubrina, Dipteryx alata and Handroanthus heptaphylum, planted 

in vases (7 kg of soil). Every 7 days, height, stem diameter and leaf numbers were 

measured. At the end of the experiment, chlorophyll content was measured and leaf area 

index was determined for Anadenanthera colubrine and Dipteryx alata. All seedlings were 

withdrawn from the vessels, oven dried, weighed to determine the above and below ground 

biomass and the leaves were milled for nutritional determination. Soil analysis from each 

treatment in each specie was done, for macro and micronutrients determination. For 

Anadenanthera colubrina, there was a positive response for bio fertilizer in the 

development of the specie; however bio fertilizer doses did not influence the nutrients 

content, because of the rusticity. For Dipteryx alata , there was a significant response, 

however for higher doses from bio fertilizer, the specie showed better development and 

biomass production according to an increase in residue amount; showing also a higher 

amount of nutrients, like P, K and Cu. Handroanthus heptaphylum showed negative 

response to bio fertilizer application, where the dose was increased, worst was the 

development and biomass production presented, as well as for  nutrients content, that 

showed a decrease in many elements, such as N, Ca, Mg. For the species used in the study, 

“in nature” vinasse results were similar to the lowest doses from bio fertilizer. For soil 

variables, in generally, bio fertilizer showed efficiency in macro and micronutrients 

availability, varying according to the specie. Reduced values of acidity and pH increase 

occurred in the soil in all species, besides a significant increase in potassium (K) contents, 

the most abundant nutrient in the residue used in this study. 

 

Key-words: plant nutrition, bio digestion, soil fertility. 
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1    INTRODUÇÃO  

 

 
O Brasil foi o primeiro país do mundo a iniciar a produção do álcool como 

alternativa de combustível no início na década de 70, quando houve a crise do petróleo 

(Kohlhepp, 2010; Laime et al., 2011). Com o crescimento da preocupação com a poluição 

gerada pelos combustíveis fósseis, o álcool se tornou uma escolha promissora no uso de 

uma fonte menos poluente. Porém, um dos problemas ocasionados pelo crescimento da 

prática sucroalcooleira é a geração de resíduos no processo de produção.  

A vinhaça é um dos principais resíduos oriundos da fabricação do álcool, é 

gerada durante a destilação do caldo fermentado (mosto). Para cada litro de álcool 

produzido origina-se cerca de 13 L de vinhaça (Paulino et al., 2002; Andrade, 2012; 

Christofoletti et al., 2013). Esse efluente possui alto poder poluente se descartado, sem o 

tratamento ideal, em cursos d’água, devido à sua composição química (Santos et al., 1981). 

Essa capacidade poluidora é atribuída à presença de alta carga orgânica que causa a 

proliferação de microorganismos que consomem o oxigênio dissolvido na água, causando 

prejuízos à disponibilidade de água potável e ainda a mortandade da fauna aquática (Laime 

et al., 2011; Marinho, 2013).  

Em função da problemática gerada em relação à disposição final da vinhaça, 

tem-se a necessidade de se buscar alternativas na destinação desse resíduo. Segundo 

Parawira (2004) a vinhaça pode ser aplicada in natura no solo como fertilizante e 

fermentada ou biodisgestada, para obtenção de gás metano e fertilizante anaeróbio. 

A vinhaça é rica em potássio, cálcio, magnésio e sódio, com desbalanceamento 

do potássio (K) em relação aos demais elementos (Robaina et al., 1999), proporciona 

mudanças nos atributos qúimicos do solo, aumento de matéria orgânica (M.O.), bem como 

no pH, na disponibilidade de nutrientes, em especial o K, na capacidade de troca catiônica 

(CTC), condutividade elétrica do solo e na população de microorganismos (Bebé et al., 

2009; Pereira et al., 1992; Nunes et al., 1981; Santos et al., 1981). Por isso, a disposição da 

vinhaça in natura na lavoura através da fertirrigação tem representado um grande avanço 

na escolha da destinação a essa excessiva quantidade de resíduo. Contudo, a aplicação 

dessa fonte orgânica de adubação deve ser controlada em dosagens, se atentando para as 

peculiaridades de cada tipo solo em que será empregada.  
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Existem riscos de contaminação das águas subterrâneas e de salinização do 

solo por essa prática agrícola (Silva et al., 2007; Chrsitofoletti, 2013). Doses excessivas de 

vinhaça podem trazer problemas, como matéria orgânica em excesso que gera acidificação 

e desestruturação do solo, aumento de microorganismos que competem com as plantas 

pelo nitrogênio mineral e outros nutrientes (Fuess, 2013). Com isso, o uso para 

fertirrigação foi normatizada pela CETESB (2006), que estabeleceu dosagens ideais para 

essa finalidade da vinhaça. 

A biodigestão anaeróbia tem sido estudada como outra alternativa para 

solucionar alguns problemas com a vinhaça de forma mais abrangente. Consiste em um 

processo biológico que acontece na falta de oxigênio livre, no qual diversas populações de 

bactérias convertem a matéria orgânica numa mistura de metano, dióxido de carbono e 

pequenas quantidades de hidrogênio, nitrogênio e sulfito de hidrogênio (Parawira, 2004; 

Graciano, 2007; Alburquerque et al., 2012). Essa mistura é conhecida como biogás e pode 

ser usada como fonte de energia possibilitando assim que a vinhaça seja concentrada 

posteriormente, originando o concentrado de vinhaça biodigerida (Arthurson, 2009).  

O efluente após passar pela biodigestão anaeróbia pode ser utilizado como 

biofertilizante na fertirrigação já existente. Xavier (2012) ressalta diversos pontos positivos 

ao uso da vinhaça biodigerida no solo, assim como a vinhaça in natura.  Esse efluente 

possui baixa produção de lodo, baixa relação da taxa Carbono/Nitrogênio, reduzida taxa de 

DBO/DQO e após passar pelo reator apresenta pH elevado devido ao consumo dos ácidos 

orgânicos e formação de compostos como amônia, de maneira natural, sem adição de 

produtos químicos (Silva, 2012). É um resíduo com menor taxa de matéria orgânica, 

proporcionando fácil armazenamento devido à concentração, a reutilização da água na 

indústria e a diminuição nos custos de transporte.  

As vantagens da fertilização com vinhaça biodigerida para o cultivo de culturas 

são ainda pouco conhecidas, sendo necessário estabelecer condições ótimas de aplicação, 

assim como já existem para o uso da vinhaça in natura. Suhartini (2014) ressalta as 

possibilidades de se usar materiais biodigestados na fertilização, como por exemplo, o 

resíduo gerado do processamento da beterraba açucareira, que também é rico em nutrientes 

que podem ser disponibilizados para as culturas. É importante também comparar o uso do 

material biodigestado em relação ao resíduo bruto e encontrar as vantagens e desvantagens 

de cada um deles (Xavier, 2012). 
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Além das dificuldades enfrentadas em relação à destinação de resíduos, a 

indústria canavieira ainda precisa se atentar aos impactos causados na instalação das 

lavouras de cana de açúcar. A necessidade da abertura de áreas para essa finalidade tem 

aumentado devido ao crescimento da produção, para isso grandes extensões de terras tem a 

vegetação natural retirada, alterando de maneira direta o ecossistema. Muitas vezes áreas 

protegidas por lei são desmatadas e degradadas por esse processo, áreas que por sua vez 

são essenciais na manutenção dos recursos naturais. Por fim, as indústrias precisam 

recuperar áreas que não deviam estar consolidadas para produção. 

No processo de recuperação de áreas degradadas no cerrado as espécies nativas 

são de extrema importância. Esse processo é baseado na sucessão ecológica, em que, 

espécies com capacidade de se estabelecer em ambientes pobres em nutrientes e suportam 

maior incidência luminosa, são denominadas pioneiras; as espécies secundárias necessitam 

de condições nutricionais um pouco melhores; aquelas mais exigentes em nutrientes são as 

espécies clímax, compondo assim um ecossistema diverso (Pivello & Coutinho, 1996). 

Sendo assim, conhecer os recursos limitantes para o crescimento de cada espécie é 

importante para entender os processos que contribuem para a manutenção da diversidade e 

do porte da vegetação. 

No cerrado, além de ser importante conhecer a demanda nutricional das 

espécies, é preciso se preocupar com as propriedades do solo. Estes solos possuem como 

limitação a disponibilidade de nutrientes para as plantas e por isso influenciam o 

funcionamento do ecossistema, sendo solos predominantemente ácidos e com baixa 

fertilidade natural (Oliveira, 2009). Aumentar a fertilidade por meio da adição de 

nutrientes como fontes orgânicas, pode contribuir para maior produtividade, entretanto há 

poucos trabalhos envolvendo a fertilização de espécies nativas.  

Mesmo que os solos do cerrado não limitem a ocorrência de nativas, que são 

adaptadas a esse ambiente, em áreas com maior fertilidade as espécies arbóreas apresentam 

maior desenvolvimento (Silva et al., 1996; Silva et al., 1997; Sano et al., 2004; Lima et al., 

citado por Duboc, 2005; Santos et al., 2008). Com isso, melhorar a qualidade nutricional 

do solo é uma opção para maximizar o estabelecimento dessas espécies, principalmente no 

início do desenvolvimento em que possuem maior demanda nutricional (Pacheco, 2008). 

Com base nesses argumentos, este trabalho teve o objetivo de avaliar uma nova técnica de 

adubação para espécies nativas do cerrado em fase de muda, através de um biofertilizante 

orgânico produzido com vinhaça in natura e biodigerida.  
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2    REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 
 
2.1    CANA-DE-AÇÚCAR NO BRASIL 

 
 O Brasil é um grande produtor de cana-de-açúcar em âmbito mundial (Macedo 

et al., 2004), e é responsável por 35% da produção de álcool no mundo para ser destinado 

ao uso como combustível (Kholhepp, 2010). A cultura da cana proporcionou uma 

produção nacional de etanol de 14,5 bilhões de litros em 2005, mais de 2 bilhões dos quais 

destinados a exportação, sendo que 70% da demanda mundial do etanol é suprida pelo 

Brasil, correspondendo a somente 19% de sua produção (Xavier, 2007).  

O Programa Nacional do Álcool (Proálcool), lançado na metade da década de 

1970, foi beneficiado por melhorias genéticas e tecnológicas nas usinas, destilarias e 

desenvolvimentos na indústria automobilística. Em dez anos após o lançamento do 

programa, no fim da década de 1980, grande parte dos automóveis fabricados no Brasil 

eram movidos a álcool hidratado (Bacchi, 2006). Nessa fase, a produção de etanol atingiu 

um pico de 12,3 bilhões de litros (Macedo et al., 2004; Iturra, 2004).  

O Proálcool perdeu força no fim dos anos 80 com a crise de abastecimento do 

álcool e a redução de incentivos ao seu uso, por consequência houve um declínio nas 

vendas de automóveis movidos a esse combustível nos anos subsequentes (Farias & Silva, 

2009). No início da década de 90, o cenário internacional dos preços do petróleo sofreu 

fortes alterações, tendo o preço do barril diminuído sensivelmente (Aguiar, 2012), situação 

que se manteve por dez anos. 

Com o aumento do preço da gasolina no início do século XXI, o Brasil passou 

a expandir seus canaviais procurando oferecer um combustível alternativo em grande 

escala. O álcool mostra-se como um combustível importante e ambientalmente correto no 

Brasil e no mundo, e novas usinas foram construídas por decisões da iniciativa privada e 

não de cunho governamental como foi no início do Proálcool (Aguiar, 2012). 

A fabricação de carros com motores flex-fuel ganha força, fato que elevou o 

consumo interno de álcool no país. Esses motores funcionam com gasolina, etanol ou com 

os dois combustíveis. Em 2004, 16% dos carros comercializados no Brasil já possuíam 

esse tipo de motor. Em 2006, eles ocupavam 76,6% do total de carros produzidos (Xavier, 
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2007), em 2007, 86,1% e em 2010 dominava o mercado em 92% (Kholhepp, 2010). Isso 

possibilitou ao consumidor escolher o tipo de combustível conforme o preço. 

A crise financeira que assolou o mundo em 2009, que inicialmente não causou 

grandes perdas para o Brasil, como na Europa e nos Estados Unidos, reduziu os 

investimentos estrangeiros para o país. Devido a essa crise, o preço do petróleo caiu 

novamente nos primeiros meses deste mesmo ano, reduzindo mais uma vez os lucros do 

etanol, que só puderam ser retomados quando o barril de petróleo passou a custar mais que 

40 dólares. Hoje, o preço da gasolina está subindo outra vez e em proporções nunca antes 

imaginadas, atingindo mais de 50% do máximo do ano 2008 (Kholhepp, 2010). 

No ano de 2010, 55% da colheita da cana-de-açúcar, em área de 4,4 milhões de 

ha (= 5,7% da área cultivada no Brasil), era aproveitada para a produção do etanol. Foi 

produzido neste ano mais de 21,5 bilhões de litros. Sem contar, o rápido crescimento das 

áreas colhidas (1955: 1,0; 1977: 2,1 milhões de ha), a produtividade por hectare aumentou 

em 33% desde 1977, para 75 t/ha, e a produção de álcool por tonelada de cana-de-açúcar 

aumentou em 58% (Kholhepp, 2010).  

 

2.2    VINHAÇA 

 

O principal resíduo gerado a partir da fabricação do álcool é a vinhaça. Trata-se 

de um material que contém mais de 93% de água, é bastante rico em potássio, possui alta 

taxa de matéria orgânica e quantidades consideráveis de outros elementos essenciais à 

nutrição das plantas, como por exemplo: nitrogênio, fósforo, cálcio, magnésio, enxofre, 

ferro, zinco, cobre e manganês, podendo variar a quantidade de cada elemento na sua 

composição (Barros et al., 2010). Além de melhorar consideravelmente algumas 

características físicas do solo, como a agregação, capacidade de retenção de água e de 

infiltração, devido ao maior aporte de matéria orgânica (Dalri et al., 2010; Paulino et al., 

2011). 

 Esse efluente, em razão do alto teor de matéria orgânica, apresenta uma alta 

demanda bioquímica de oxigênio (DBO) o que, aliado ao baixo pH (3,5 a 4,5), caracteriza 

sua grande capacidade poluidora (Diniz, 2010; Bebé et al., 2009). Sendo proibido seu 

descarte em rios, córregos e lagos, de modo a não comprometer a qualidade do ambiente 

aquático. O aumento de oxigênio e consequentemente a destruição de microorganismos 

compromete a qualidade da água, se tornando um problema de saúde pública devido à 
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redução da disponibilidade de água potável (Silva, M. A. S. et al., 2007). Fuess (2013) 

verificou presença de metais tóxicos acima dos limites recomendados nas instruções 

normativas para cádmio, chumbo, cobre, cromo e níquel, metais que se presentes na água 

oferecem grandes riscos à saúde humana. De acordo com Marinho (2013), o descarte da 

vinhaça em corpos d’água ocosiona alta toxicidade para a fauna aquática, gerando a 

mortandade de peixes, causando um problema alimentício para a população.  

A vinhaça deve receber atenção especial quanto à sua utilização, sendo o uso 

como fertilizante uma opção para a substituição total ou parcial aos adubos minerais, se 

tornando uma alternativa mais viável para a sua destinação (Diniz, 2010). A possibilidade 

de se utilizar a vinhaça na agricultura foi evidenciada na década de 60, sendo empregada 

no próprio cultivo da cana-de-açúcar.  

Muitos autores constataram que o uso da vinhaça na fertirrigação da cana-de-

açúcar possibilitou maior produtividade, reduzindo a necessidade do uso de fertilizantes 

artificiais, pois atingiu valores produtivos semelhantes à adubação mineral (Paulino et al., 

2002; Barros, et al., 2010). Diversos estudos começaram então a ser desenvolvidos com o 

objetivo de esclarecer a real qualidade nutricional presente na vinhaça para a agricultura. 

Em estudo recente Dalri et al. (2014) estudaram o cultivo de alface utilizando vinhaça na 

adubação e perceberam que ela fornecia todos os nutrientes necessários ao crescimento da 

cultura.  

       É importante se atentar às dosagens da vinhaça, visto que, esse resíduo possui 

propriedades poluentes, sendo assim é preciso saber sua composição química para que a 

produção não seja comprometida. Fuess (2013) constatou que em altas concentrações a 

vinhaça gera salinização no solo, devido aos elevados valores de condutividade elétrica 

(>6,0 dS/m) e sólidos dissolvidos totais (>4.000 mg/L), encontrados nas amostras do 

estudo.  

Para realizar a aplicação de vinhaça no solo é preciso levar em conta também 

os fatores que subsidiam a fertilidade do solo: o tipo de solo; a fertilidade no momento em 

que a aplicação será realizada; os requerimentos nutricionais da cultura; a topografia do 

terreno; a maneira com que a vinhaça é aplicada (Diniz, 2010). Doses não muito elevadas 

de vinhaça são mais adequadas quando comparadas a doses elevadas para determinadas 

culturas (Pereira et al., 1992; Paulino et al., 2002).  

        Alguns estudos comprovam que ao se adicionar um volume alto de vinhaça no 

solo a produtividade decai, comprovando que, é importante conhecer os fatores de 
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fertilidade como um todo. Paulino et al. (2002), aplicando doses crescentes de vinhaça em 

cana-de-açúcar, constatou que doses intermediárias possibilitam maior produtividade. Em 

milho Pereira et al. (1992) encontraram que doses elevadas de vinhaça reduzem a 

produtividade, pois cada cultura produz em condições ótimas de fertilidade. Carvalho 

(2013) testando doses de vinhaça em plântulas de algodão, conclui que as plantas tem 

melhor desenvolvimento na vinhaça diluída a 50%. Segundo Bebé et al. (2008) o uso de 

vinhaça com alto teor de potássio aumenta a suculência das plantas de milho, aumentando 

também o peso de raízes e parte aérea, demonstrando que outros fatores externos a cultivar 

utilizada (tipo de solo, fertilidade etc) podem variar a efetividade do uso da vinhaça.  

 Ao testar os efeitos da vinhaça no solo alguns autores obtiveram resultados 

que comprovam que o uso da vinhaça eleva consideravelmente o teor de potássio 

disponível (Brito et al., 2005; Bebé et al., 2009; Gariglio et al., 2014). O potássio (K) 

funciona como regulador de crescimento da planta e é importante na produção e fixação de 

produtos fotossintéticos (Nunes et al., 1981). Sendo o K+ o íon dominante na vinhaça, o 

uso de doses crescentes resulta em um aumento linear desse nutriente disponível na 

solução do solo, que pode em alguns casos, causar problemas às culturas (Novais et al., 

2007).  

Em busca de padronizar a aplicação da vinhaça no solo, com a finalidade de 

reduzir esses problemas de excesso de vinhaça para cada cultura e evitar a contaminação 

do solo, a CETESB no ano de 2005 normatiza a utilização da vinhaça com a portaria nº 

01/05. Tal portaria foi reeditada em dezembro de 2006, através da Norma Técnica P4.231, 

definindo parâmetros e métodos para o armazenamento, transporte e aplicação de vinhaça 

no solo para o Estado de São Paulo.  

A dosagem máxima determinada pela portaria da CETESB é obtida através da 

fórmula: m³ de vinhaça/ha = [(0,05 x CTCefetiva – ks) x 3744+ 185] / kvi, Onde: 0,05 = 5% 

da CTC; CTC = capacidade de troca catiônica (cmolc/dm³); Ks = concentração de potássio 

no solo (cmolc/dm³); 3744 = constante – cmolc/dm³ para kg de potássio em um volume 

de1 ha por 0,8 metros de profundidade; 185 = massa, em kg, de K2O extraído pela cultura 

por ha, por corte; Kvi = concentração de potássio na vinhaça em kg de K2O m³. É possível 

concluir que para o cálculo, em um referido solo é o potássio que estabelece a dose de 

vinhaça que será aplicada, por ser o nutriente mais abundante nesse resíduo. 
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2.3    BIODIGESTÃO ANAERÓBIA DA VINHAÇA 

 

        A vinhaça não é utilizada apenas como fertilizante, existem outros usos a serem 

dados a este resíduo. Um dos usos mais comum é a biodigestão anaeróbia, processo que ao 

final dá origem a dois produtos: o gás (biogás) e outro resíduo (vinhaça biodigerida).  

Essa biodigestão é realizada através de vários grupos de microorganismos que 

atuam em cooperação, uns fornecendo substratos para outros. Os objetivos desses 

procedimentos consistem em tratar efluentes para saneamento ambiental e produzir energia 

através do gás gerado. O biogás é obtido através da decomposição da porção orgânica da 

vinhaça por microorganismos que realizam esse processo sem o uso de oxigênio, sendo 

uma alternativa de energia renovável, essa produção agrega valor ao resíduo além de 

diminuir a emissão de gases nocivos ao meio ambiente (Graciano, 2007; Rocha, 2009).    

                   Em estudo realizado na Usina São Martinho em São Paulo foram feitos testes 

agronômicos com a vinhaça biodigerida na lavoura e constatou-se sua superioridade, como 

fertilizante, quando comparada à vinhaça in natura. Na vinhaça biodigerida, o nitrogênio já 

se encontra na forma mais disponível, sendo mais fácil a sua absorção pela planta; além 

disso, o pH fica na faixa de 6,5 a 7, com uma redução da matéria orgânica em 80% (Pinto, 

1999). Ueno et al. (2014) estudando aplicação de vinhaça biodigerida em alface 

verificaram aumento dos nutrientes NPK na parte aérea das plantas, onde a testemunha 

(não adubada) se desenvolveu normalmente, com formação de suas partes, mas com 

menores índices em relação às outras.  

       Conforme se piora a qualidade do solo, aumentam-se os ganhos com a vinhaça 

biodigerida, pois esse resíduo eleva a disponibilidade de nutrientes. Contudo, estudos 

devem ser realizados para se conhecer a real efetividade da vinhaça biodigerida nas 

culturas, de acordo com as particularidades de cada local, para que critérios de aplicação 

sejam adotados. 

      Xavier (2012), conduzindo um estudo com cana plantada em dois tipos de solo 

(Argissolo e Latossolo), concluiu que não há diferenças entre os dois tipos de resíduos, 

sendo que ambos proporcionam melhorias na quantidade de nutrientes no solo e na 

produtividade das plantas (massa seca). Assim como Silva (2012) e Ortega (2011) que 

também encontraram resultados semelhantes tanto para a vinhaça in natura como para a 

vinhaça biodigerida. 
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2.4    ESPÉCIES NATIVAS E OS SOLOS DO CERRADO 

 

Nos últimos anos tem sido bastante difundida a importância de se integrar à 

produção agrícola às espécies nativas de interesse econômico, de modo que, a área seja 

diversificada garantindo a qualidade ambiental e o produtor recebe os benefícios 

econômicos dessa prática. A diversificação das áreas de monocultura é essencial para que 

se reduza a ocorrência de pragas e a fertilidade natural do solo seja mantida. A partir disso 

o uso de insumos químicos que poluem o ambiente pode ser mais moderado, diminuindo 

os custos de produção, é interessante trazer sempre em mente a importância da preservação 

ambiental. 

 No Bioma cerrado muitas são as espécies arbóreas que podem ser aproveitadas 

economicamente quanto aos frutos, a madeira e a capacidade de recuperar áreas 

degradadas. Tais espécies não tem o crescimento limitado pela baixa fertilidade do solo, 

porém estudos já comprovaram que algumas arbóreas têm maior porte em solos que 

dispõem de maior fertilidade (Pacheco, 2008). Sendo assim o uso de adubação natural em 

espécies arbóreas pode ser uma alternativa viável na produção de mudas (fase em que as 

espécies costumam ser mais exigentes em nutrientes), para posterior inserção em ambiente 

menos fértil de árvores vigorosas e que apresentem um bom desenvolvimento. 

Em relação à revegetação de áreas prioritárias para conservação e a 

recuperação de áreas degradadas por processos produtivos intensos como a produção da 

cana de açúcar, o uso de mudas para essa finalidade é o mais indicado, porque agiliza o 

processo de sucessão vegetal, reduzindo assim o tempo para que a vegetação natural seja 

reestabelecida (Silva et al., 2012). Essa alternativa se encaixa em casos que o ecossistema 

de uma área degradada apresenta pouca ou nenhuma resiliência, e o retorno à formação de 

antes através de processos naturais (sucessão vegetal) não ocorre de maneira satisfatória, 

permanecendo as condições de degradação ambiental.   

A sucessão vegetal é o processo que ocorre através de modificações que 

acontecem nos ecossistemas após a destruição total ou parcial de uma comunidade, 

podendo ser devido à queda de uma árvore em pequenas áreas de vegetação nativa ou em 

grandes áreas, por exemplo, uma área agrícola que deixou de produzir (Duboc, 2005). 

Nesse processo acontece uma mudança gradual na composição da floresta, começando 

com espécies pioneiras, secundárias iniciais, secundárias tardias e climácicas (Kageyama 

& Castro, 1989). 
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As espécies pioneiras e secundárias possuem como característica para que 

possam se estabelecer no ambiente, um crescimento inicial rápido e reduções nos índices 

de crescimento ao longo do tempo, se desenvolvendo sem depender de grande quantidade 

de nutrientes disponíveis no ambiente (Pivello, 1996). Essas espécies têm sistema radicular 

mais desenvolvido e maior quantidade de raízes finas, e apresentam melhor crescimento e 

maior eficiência na absorção de nutrientes, quando comparadas às espécies denominadas 

clímax. Espécies climácicas estudadas em condições de campo por Silva et al. (1997) não 

apresentam resposta à fertilização no desenvolvimento inicial das mudas, mas sim 

tardiamente aos 16 meses após o plantio. 

Em relação ao cerrado, as espécies de maneira geral possuem grande 

capacidade de suportar os solos ácidos e de baixa fertilidade natural e possuem excelente 

capacidade de rebrota a partir das raízes após o corte ou a passagem do fogo (Oliveira, 

2009). Contudo, para que ocorra a colonização vegetal é necessária uma disponibilidade 

mínima de nutrientes e umidade no solo, fatores normalmente insuficientes em áreas 

degradadas pela erosão e que apresentam deficiência química e física do solo. Deve ser 

lembrado que as florestas são sustentadas por estes solos pobres, sendo a vegetação 

mantida pela ciclagem de nutrientes, sua principal reserva mineral (Pivello, 1996; Silva, 

2012).  

Quando a vegetação é retirada e o ciclo é interrompido, a única reserva é a do 

solo, que não terá mais a adição de nutrientes e matéria orgânica pela deposição de 

serrapilheira, ocasionando perdas por erosão e lixiviação. Portanto, ao se tentar revegetar a 

área, não haverá reserva nutricional suficiente para propiciar o desenvolvimento inicial da 

vegetação. Além disso, com baixas reservas, o desenvolvimento radicular será superficial, 

diminuindo o volume de solo explorado, resultando em menor absorção de água e 

nutrientes. 

  Neste contexto, tem-se a necessidade de oferecer melhores condições ao solo 

para favorecer e estimular a sucessão vegetal nesses ambientes (Furtini Neto, 1999). Ainda 

são poucos os dados de pesquisa sobre o potencial de resposta de nativas à aplicação de 

fertilizantes e corretivos de acidez, por isso propõem-se uma adubação para o fornecimento 

de nutrientes necessários ao bom desenvolvimento inicial das plantas e estabelecimento no 

campo. 

O nível adequado de fertilização depende da espécie utilizada e de 

características específicas de cada área, e em situações emergenciais, possibilita o rápido 
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estabelecimento da vegetação reduzindo ou controlando a erosão. Com isso, é possível a 

estabilização da superfície e a melhoria das condições do solo, permitindo o 

estabelecimento de outras espécies. As arbóreas nativas do cerrado apresentam diferenças 

em relação à demanda por nutrientes, estação climática e estágio de crescimento, sendo 

essas características mais distintas na fase inicial de crescimento das plantas.  

Variações na concentração, absorção e eficiência de uso de nutrientes entre 

espécies pioneiras, secundárias e climacicas, foram observadas, tanto na fase de viveiro 

como no campo, em nove espécies de diferentes grupos sucessionais (Hoffmann, 2000). 

Na fase de viveiro, à exceção do P na matéria seca da parte aérea, as pioneiras apresentam 

concentrações médias de N, P, K e Ca superiores às das secundárias (Gonçalves et al., 

1992, citado por Duboc, 2005). As espécies pioneiras têm maior eficiência nutricional para 

o P do que as espécies clímaxes, mas com relação ao N e ao Ca, tanto pioneiras como 

clímaxes têm eficiências nutricionais semelhantes. (Gonçalves et al., citado por Duboc, 

2005). 

Lima et al. citado por Duboc (2005), testando fertilização em sete espécies 

nativas sob condições de campo, verificaram que a aplicação de 20 g de N, 40 g de P2O5 e 

30 g de K2O por cova elevou o crescimento inicial, com respostas positivas para altura, 

diâmetro da copa e da base. A altura de plantas aos oito meses foi influenciada pelos 

tratamentos. Plantas sem adubação apresentaram crescimento reduzido, não atingindo 

altura superior a 73 cm. Os incrementos variaram de 63 a 323% em relação à testemunha, 

sendo que as pioneiras se mostraram mais responsivas à fertilização com NPK, com 

incrementos médios de 149% relativamente aos tratamentos sem adubação.  

No mesmo estudo, as respostas à omissão de N, P e K do tratamento completo 

foram bastante diferenciadas e mais influenciadas pela omissão de N do que de P e muito 

pouco pela omissão de K. A omissão de N e P reduziu o crescimento de todas as espécies. 

Apenas o angico amarelo, ipê tabaco, jacarandá mineiro e pau pereira tiveram crescimento 

reduzido pela omissão de K do tratamento completo. 

Respostas variáveis têm sido encontradas em relação à fertilização potássica. 

Em alguns casos, o efeito foi negativo. As menores reduções no crescimento de algumas 

espécies, em função da omissão de K, especialmente para espécies pioneiras e secundárias 

iniciais ou tardias, foram atribuídas a uma baixa demanda externa ou a maior eficiência de 

uso (Renó et al., 1997 e Silva et al., 1997). 
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Redução na eficiência de utilização com o aumento da disponibilidade de K foi 

constatada em 14 espécies florestais. Esse decréscimo foi de diferente magnitude entre os 

grupos ecológicos estudados. No entanto, as espécies de cada estágio sucessional 

comportaram-se de modo similar em relação à eficácia de uso de K (Silva et al., 1996). As 

respostas até o momento obtidas nos estudos com K indicam que as espécies florestais 

nativas respondem de maneira distinta à fertilização com esse nutriente, havendo 

evidências de que a resposta pode estar ligada ao seu estágio sucessional (Silva et al., 

1997). 

Quanto aos efeitos e exigências de micronutrientes das espécies florestais 

nativas, para Furtini Neto et al. (1999) muito pouco se avançou no conhecimento. Estudos 

preliminares conduzidos por Renó et al. (1997) mostraram pequena ou falta de resposta a 

micronutrientes por espécies como cedro, pau-ferro, pau-pereira e jatobá. 

 

2.5    ESPÉCIES NATIVAS DO CERRADO UTILIZADAS NO EXPERIMENTO 

 

As espécies utilizadas no experimento foram escolhidas em função dos grupos 

sucessionais aos quais pertencem. Apesar da ampla distribuição no domínio do Cerrado, se 

dispõe de poucas informações sobre suas exigências nutricionais. Algumas das 

características ecológicas e silviculturais das espécies estudadas encontram-se descritas a 

seguir. 

 

2.5.1    Anadenanthera colubrina (Vell) Brena 

 

O Angico-Branco (Anadenanthera colubrina (Vell) Brena), pertence à família 

Leguminosae mimosoideae, pode alcançar de 12 a 15 metros de altura, e de 30 a 50 

centímetros de diâmetro, e é considerada uma espécie pioneira no processo de sucessão 

ecológica. De acordo com Lorenzi (1992), a espécie é usada no controle da erosão e tem a 

capacidade de resgatar as propriedades químicas e físicas do solo, pois se adapta 

facilmente a solos degradados e com fertilidade reduzida.  

A espécie Anadenanthera colubrina pode ser aproveitada para arborização de 

parques e praças, e também para o plantio de florestas destinadas à reconstituição de áreas 

degradadas e de preservação permanente. Além disso, a madeira desta espécie apresenta 
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grande durabilidade, podendo ser utilizada para fabricação de tacos, obras internas e na 

construção civil. 

Segundo estudos, Anadenanthera colubrina, responde positivamente à 

aplicação de fertilizantes minerais (Gomes et al., 2004; Brondani et al., 2008; Lang et al., 

2011) e orgânicos. Prestes (2007) realizando aplicações de diferentes doses de esterco 

bovino em angico-vermelho, que possui características semelhantes ao angico-branco, 

constatou aumento na produção de massa seca da planta inteira (raízes e copas), assim 

como no desenvolvimento das plantas. O autor ainda conclui que os nutrientes que mais 

contribuíram para esse bom comportamento das mudas de angico foram S e K. 

Outros estudos com o angico vermelho comprovam que a espécie responde de 

maneira positiva à aplicação de macronutrientes, com melhor desenvolvimento em doses 

intermediárias de nutrientes principalmente N e P (Bernardino et al., 2005; Gonçalves et 

al., 2008; Gonçalves et al., 2012).  Sendo assim, torna-se importante os estudos com essa 

espécie para se estabelecer dosagens ideais de nutrientes afim de maximizar o 

desenvolvimento e estabelecimento no ambiente. 

 

2.5.2    Dipteryx alata 

 

O baru (Dipteryx alata) é uma espécie nativa do cerrado pertencente à família 

Leguminosae, faz parte do grupo de espécies nativas que podem ser aproveitadas como 

fonte de renda aos produtores (Ajalla et al., 2012). É classificada no processo de sucessão 

ecológica como secundária, necessitando de condições ótimas para se estabelecer no 

ambiente. 

Esta arbórea possui usos diversos como o aproveitamento da madeira na 

fabricação de cercas e o fruto (polpa e semente) que é comestível e rico em calorias e sais 

minerais (Pacheco, 2008; Arakaki et al., 2009). Além disso, o fruto também é aproveitado 

como alimento por animais tanto domésticos como selvagens, auxiliando na manutenção 

do ecossistema natural (Sano et al., 2004). 

Estudos relacionados com a produção de mudas de baru ainda são poucos. Por 

isso é necessário conhecer as particularidades da espécie para estabelecer fertilizações que 

proporcionem aumento de produtividade, de modo que, os produtores adotem a prática da 

produção dessa espécie em suas propriedades.  
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Segundo Melo (1999), espécies arbóreas aumentam a absorção de nutrientes 

conforme a disponibilidade é aumentada no ambiente. Para o baru esse mesmo autor 

constatou que componentes químicos do solo como o P, N e o Mg são aqueles que mais 

limitam o crescimento dessa espécie. Com isso conforme se aumenta a concentração destes 

no solo melhor será o desenvolvimento do baru.  

A fase em que essa espécie mais requisita nutrientes é em fase de muda. A 

qualidade das mudas depende das limitações do solo e das exigências nutricionais da 

planta (Renó et al., 1997). O uso de fertilizantes pode ser considerado parte fundamental 

do processo de crescimento de mudas. Ulhôa (1997) realizou um estudo sobre o 

crescimento de mudas de baru em casa de vegetação, em vasos com capacidade para 4 kg 

de solo, e constatou a eficiência da incorporação de P e redução da acidez do solo sobre o 

conteúdo de massa seca das mudas. Segundo Machado et al. (2014) o baru apresenta 

resposta significativa à aplicação de residuos orgânicos, apresentando melhor 

desenvolvimento na presença desse tipo de adubação. 

 

2.5.3    Handroanthus heptaphyllum (Vell.) Toledo 

 

O ipê-roxo (Handroanthus heptaphyllum (Vell.) Toledo), é uma Bignoniaceae 

de porte arbóreo, alcançando alturas de dez a vinte metros; seu florescimento é abundante e 

ocorre após a queda das folhas, as florações são maciças e vistosas, proporcionando bom 

efeito paisagístico (Martins et al., 2012). Além disso, possui madeira de excelente 

qualidade podendo ser utilizada para inúmeras finalidades (Cruz et al., 2004).  Por essas 

razões tem sido indicada nos trabalhos de restauração de ecossistemas florestais e de 

paisagismo, em reflorestamentos é utilizada na reposição de mata ciliar para locais sem 

inundação. 

Uma das características silviculturais dessa espécie é o fato de ser heliófila 

(vive em locais bem iluminados), porém tolera sombreamento moderado na fase jovem, 

podendo ser plantada a pleno sol, principalmente em plantios mistos associada com 

espécies pioneiras (Schneider et al., 2000). É classificada como secundária tardia a clímax 

e muito utilizada para recuperação de áreas degradadas (Lorenzi, 1992). 

  Assim como as demais espécies florestais, o ipê também apresenta 

características distintas de comportamento, sobretudo, quanto às exigências nutricionais. O 
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conhecimento do comportamento nutricional peculiar a cada espécie gera maior 

produtividade, economia e menores impactos ambientais nos plantios florestais. 

   Souza et al. (2006) testando fertilização em mudas de ipê roxo obteve o 

resultado de que N e P são os nutrientes que devem ser prioritários nos estudos da nutrição 

mineral dessa espécie, e que o nutriente menos limitante ao crescimento do ipê é o K. Essa 

espécie apresenta melhor resposta a fertilizantes de liberação lenta em comparação a 

adição de uma formulação convencional de NPK (Lang et al., 2011), mostrando neste caso, 

que a espécie não requer grande quantidade de nutrientes em sua fase inicial de 

desenvolvimento. 

   Utilizar resíduos orgânicos como fonte de nutrientes para as plantas pode 

substituir a necessidade por fertilizantes, contudo, para espécies arbóreas a eficácia dessa 

prática ainda é pouco conhecida. Olivier (2011) em trabalho com eucalipto evidencia que o 

uso de resíduos da agroindústria canavieira aumenta os teores de P, K, e Ca no solo, 

refletindo em melhor desenvolvimento da espécie arbórea. Este autor conclui ainda que a 

prática de se reciclar esses resíduos através da adubação em espécies florestais para 

produção de madeira, como no caso do ipê, reflete em redução dos efeitos negativos 

causados no ambiente por adubações químicas, melhorando a produtividade da espécie 

arbórea. 
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3    MATERIAL E MÉTODOS  

 

3.1    INSTALAÇÃO DO EXPERIMENTO 

 

O experimento foi conduzido em casa de vegetação na Universidade Federal de 

Goiás. O solo utilizado foi um Latossolo Vermelho, com amostras coletadas na 

profundidade de 0 a 30 cm, no município de Goiânia em área experimental da 

Universidade Federal de Goiás. A área em que o solo foi coletado estava em sistema de 

plantio convencional e rotação de cultivo de grãos (milho, soja e feijão). 

Antes da instalação do experimento, o solo foi previamente analisado no 

Laboratório de Análises de Solos e Foliar da Escola de Agronomia da Universidade 

Federal de Goiás (LASF/EA/UFG), para determinação dos valores de todos os 

macronutrientes e alguns micronutrientes (Cu, Fe, Mn e Zn). Com o objetivo de avaliar o 

estado nutricional do solo antes de iniciar do experimento em vasos. O solo foi 

homogeneizado e distribuído de maneira uniforme em vasos com capacidade para 7 kg de 

solo.  

As principais propriedades químicas do solo determinadas foram: pH, P e K 

(ambos em Melhich I); Ca, Mg e Al (ambos em KCl 1 M); H+Al; Cu, Fe, Mn e Zn (ambos 

em Melhich I), de acordo com metodologia da EMBRAPA (1999). Os resultados estão 

apresentados na tabela 3.1.     

 

Tabela 3.1 Características químicas do solo utilizado no experimento em casa de       

vegetação, coletado na camada superficial de 0-30 cm. 
 

Argila 

g/kg-1 

     CTC   Ca    Mg     H+Al 

    ---------- mmolc/dm3------- 

pH 

(CaCl2) 

  Cu    Fe     Mn    Zn    K    P    M.O. 

   -------------mg/dm3-------------     %                                           

365       52     27  5          18 5   2,8 82 44 4,6  60  5,5      2 

 

O solo utilizado foi obtido em área de cutivo, pois, tentou-se simular uma 

situação de campo em que as mudas seriam plantadas em uma área já utilizada para 

plantio, que deveria ter a vegetação natural recomposta. Sendo assim, um solo com as 

características naturais alteradas. 
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Foram utilizados dois tipos de resíduos, o biodigestato que foi obtido na Usina 

São Martinho, no município de Pradópolis, SP e a vinhaça in natura que foi trazida da 

Usina Centro Álcool, no município de Inhumas, GO, esse resíduo foi adquirido puro 

diretamente da fazenda pertencente à usina. As características químicas dos resíduos estão 

apresentadas na tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2  Características químicas das vinhaças: in natura e concentrado de vinhaça 

biodigerida (Biodigestato). 
 

Variáveis Vinhaça in natura Biodigestato 

N (mg/L) 

P2O5 (mg/L) 

K2O (mg/L) 

CaO (mg/L) 

MgO (mg/L) 

pH 

1,7 

0,229 

991,608 

7 

2,492 

3,4 

5,3 

2,064 

433,566 

7 

8,306 

7,3 

Cu (g/m3) 

Fe (g/m3) 

Mn (g/m3) 

Zn (g/m3) 

0,5 

15 

4,5 

4,2 

3 

16 

2 

2,95 

 

No dia 20 de setembro de 2014 o solo foi preparado para o plantio das mudas, 

sendo colocado em capacidade de campo (enxarcado). Foi realizada adubação no solo com 

adubo termofosfatado, com a finalidade de favorecer o estabelecimento das mudas, pois, 

solos do cerrado são pobres em fósforo.  

O adubo utilizado foi o yoriin e a dose recomendada para o solo e as espécies 

utilizadas foi a dose de 146 kg/há (Figura 3.1). Essa dose foi aplicada igualmente no solo 

de todos os vasos antes da implantação do experimento. Essa adubação possibilitou o 

nivelamento da quantidade de nutrientes do solo, uma vez que, os resíduos utilizados tem 

característica multielementar, em que, além de disponibilizar grande quantidade de 

potássio, também disponiliza outros elementos. 
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Figura 3.1 Adubação com adubo termofosfatado (yoriin) antes da inserção das mudas de 

espécieas nativas do cerrado. 

 

Posteriormente foi feito o transplantio das mudas das espécies perenes do 

cerrado (Figuras 3.2 A, B e C). Foi escolhida a espécie Anadenanthera colubrina (Angico 

branco) como uma espécie pioneira no processo de sucessão ecológica, sendo pouco 

exigente em nutrientes; Dipteryx alata (Baru) e Handroanthus heptaphyllum (Ipê roxo) 

como espécies secundárias tardias com maior exigência nutricional.  

 

                

Figura 3.2 Transplantio das mudas de angico branco (A); baru (B) e ipê roxo (C). 

 

Foi realizado um delineamento experimental em blocos ao acaso, sendo quatro 

doses de biofertilizante, uma dose de vinhaça in natura e um tratamento sem adubação, 

com quatro repetições em cada tratamento. O cálculo das doses foi feito com base na 

portaria nº 01/05 da CETESB (2006):  

m³ de vinhaça/ha = [(0,05 x CTCefetiva – ks) x 3744+ 185] / kvi 

A B C 
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Onde:  

0,05 = 5% da CTC 

CTC = capacidade de troca catiônica (cmolc/dm³) 

Ks = concentração de potássio no solo (cmolc/dm³) 

3744 = constante – assume 1 cmolc/dm³ para kg de potássio em um volume de 1 ha por 0,8 

metros de profundidade 

185 = massa, em kg, de K2O extraído pela cultura por ha 

Kvi = concentração de potássio na vinhaça em kg de K2Om³ 

Esse cálculo foi realizado com base na extração de potássio pelas culturas 

perenes (Andrade, 2002), pois, as espécies que foram utilizadas no experimento eram 

arbóreas nativas do cerrado. A dosagem ideal obtida com base no cálculo para doses de 

vinhaça foi de 300 m3/ha, calculando para vasos com 7 kg de solo, obteve-se a dosagem 

ideal de 4200 ml/vaso.  

Após o cálculo da dose máxima, foi preparado o biofertilizante a partir dos 

resíduos. Realizou-se misturas com diferentes concentrações de vinhaça pura, biodigestato 

e água para aplicações parceladas de 600 ml/vaso, em um total de 6 tratamentos, conforme 

a Tabela 3.3.  

 

Tabela 3.3   Misturas realizadas para obter o biofertilizante utilizado no experimento, para 

aplicar 600 ml por vaso em 7 aplicações. 
 

Trat. Dose Biodigestato  Água  Vinhaça Biofertilizante Total/vaso 

                                   ---------------------------------- ml ------------------------------------------ 

T1 0 0 600 0 0 600 

T2 0,5 30 500 70 100 600 

T3 1 60 400 140 200 600 

T4 2 120 200 280 400 600 

T5 3 180 0 420 600 600 

T6 1v 0 400 200 0 600 

 

Decorridos 7 dias após o plantio das mudas foi feita a primeira aplicação de 

biofertilizante e vinhaça ao substrato, e assim a cada 2 dois dias até completar as sete 

aplicações de 600 ml/vaso. Para cada tratamento têm-se os teores de nutrientes aplicados 

por volume de solo (Tabela 3.4). 
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Tabela 3.4 Teores de nutrientes correspondentes a cada dosagem aplicada ao solo, de 

biofertilizante e vinhaça e também a quantidade de nutrientes adicionada pela 

aplicação do adubo fosfatado yoriin. 
 

Tratamento 

m3/ha 

    N      P2O5      K2O     CaO    MgO       Cu           Fe           Mn         Zn                  

----------------------kg/ha------------------   -----------------g/ha------------------ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

150 0,5 0,1 168 1 0,8 256 3133 768 783 

300 1 0,3 337 2 1 512 6267 1536 1566 

600 2 0,6 675 5 3 1024 12534 3072 3133 

900 3 0,9 1012 8 5 1536 18802 4608 4700 

Vinhaça (300) 0,6 0,09 406 2 1 204 6144 1843 1720 

yoriin 

 

146 

 

230 64 457 

 

2742 5028 

 

3.2    ANÁLISE DO SOLO E DAS ESPÉCIES ARBÓREAS 

 

O efeito dos diferentes tratamentos sobre o desenvolvimento das mudas foi 

determinado medindo-se altura, diâmetro e contando o número de folhas a cada 7 dias. A 

altura foi mensurada com régua (Figura 3.3 A), a medição partiu do solo até a inserção da 

última folha da planta. O diâmetro do coleto foi obtido com paquímetro manual (Figura 3.3 

B). As figuras 3.4 A, B e C ilustram a situação das mudas de cada espécie um mês antes da 

finalização do experimento. 

 

                                        

Figura 3.3 Medição de altura com régua (A) e medição de diâmetro do coleto com 

paquímetro manual (B). 

 

 

 

 

A B 
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Figura 3.4 Mudas de angico branco (A); baru (B) e ipê roxo (C). 

 

Foi mensurado o teor de clorofila no dia 14 de fevereiro de 2015, através de um 

clorofilômetro (clorofiLOG- CFL 1030) (Figura 3.5). Foram obtidas 3 medidas em 

diferentes partes da planta e após isso foi feita a média do teor de clorofila presente em 

cada muda. O teor de clorofila é utilizado para estimar a eficiência fotossintética das 

plantas, pela sua ligação direta com a absorção e transferência de energia luminosa e ao 

crescimento e adaptação a diferentes ambientes. Conforme se aumenta o teor de clorofila 

maior será a capacidade da planta em realizar fotossíntese. 

 

 

Figura 3.5  Medição do teor de clorofila através de um clorofilômetro. 

 

A B 

C 
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As mudas ainda tiveram outros parâmetros avaliados depois da finalização do 

experimento, cinco meses após o plantio (21 de fevereiro de 2015). Todos os indivíduos 

foram retirados por completo dos vasos e separados em folhas, caule e raíz. Mediu-se então 

a área foliar através de um scanner laser de alta resolução- CI 202 como mostra a Figura 

3.6. 

 

 

Figura 3.6  Medição da área foliar (cm2) com scanner laser (CI-202). 

 

A área foliar é considerada um índice de produtividade, devido à importância 

das folhas (fotossíntese) na produção biológica. Sendo assim, quanto maior a área foliar, 

maior superfície de interceptação de luz, o que pode resultar em maiores taxas 

fotossintéticas. Esse fato mostra que a mensuração da área foliar é importante e pode 

auxiliar a avaliação do estado fisiológico de uma planta. A medição da área foliar foi feita 

imediatamente após a coleta, evitando que as folhas se enrolassem causasse erro nas 

leituras. 

Para a determinação de matéria seca as folhas e caules das mudas foram 

coletados separadamente em sacos de papel, as raízes foram lavadas antes de serem 

armazenadas em sacos plásticos (Figura 3.7 A) e depois em sacos de papel. Todas as 

amostras foram secas em estufa de circulação de ar forçada, a 60ºC por 48 horas até atingir 

peso constante (Figura 3.7 B). Após a pesagem as folhas foram trituradas (Figura 3.7 C) e 

encaminhadas para análise de nutrientes em laboratório. 

 

 



37 
 

 

                  

 

 

Figura 3.7  Raízes após serem retiradas dos vasos e lavadas (A); pesagem de matéria seca 

(B) e moinho onde as folhas foram trituradas para análise nutricional (C). 

 

Após a coleta, foi efetuada também amostragem do solo de cada vaso para 

nova determinação dos mesmos parâmetros medidos inicialmente. Assim foi possível 

avaliar as mudanças na fertilidade do solo decorrentes do experimento por comparação. 

 

3.3    ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados foram submetidos à análise de variância pelo teste F, as médias foram 

comparadas pelo teste de Tukey (5%) e, quando as variáveis eram significativas foram 

submetidas a análise de regressão linear quando houve ajuste e polinomial se necessário. 

A B 

C 
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4    RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

4.1    RESPOSTA DO ANGICO À APLICAÇÃO DO FERTILIZANTE 

 

4.1.1    Biometria, massa seca, área foliar e clorofila 

 

O desenvolvimento das mudas de angico apresentou significância ao nível de 5 

% de probabilidade, no fim do experimento com 150 dias de idade. A análise de variância 

indicou que a dose intermediária (300 m3 ha-1) apresenta resultados superiores às demais 

para altura, diâmetro e número de folhas. Também para os outros parâmetros avaliados 

(massa seca da parte aérea, massa seca das raízes, área foliar e colorofila), observou-se o 

mesmo padrão de resposta. A dose de vinhaça in natura se assemelhou ao tratamento 

testemunha e à menor dose de 150 m3 ha-1. 

Para a matéria seca da parte aérea e raíz, área foliar e clorofila, o biofertilizante 

não diferiu estatisticamente da vinhaça pura e da testemunha. As médias encontradas 

nessas variáveis em cada tratamento podem ser observadas na Tabela 4.1. 

 

Tabela 4.1   Análise de variância (valores de F) para altura, diâmetro de colo, número de 

folhas, produção de massa seca da parte aérea e radicular, área foliar e teor de 

clorofila em mudas de angico com aplicação de biofertilizante à base de 

biodigestato e vinhaça in natura. 

 (1) Letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. ** 

Significativos a 1%. 

       Trat. 

    (m3 ha-1) 

  Alt.                                
(cm)  

   Diâm.  
  (mm) 

   Nº de                     
folhas 

    MSPA  
       (g) 

  MSPR 
     (g) 

 Área fol.  
    (cm2) 

    Clor. 
 

       0 31,6 cb        3,6 b        10,5 a      6,4 a 33,1 a  537 a     39,7 a 

      150 30,1 c        3,5 b 

 A 

        9,3 b  6,2 a  21,4 a   542 a 38,2 a 

      300 46,3 a        4,1 a   10,7 a 10,1 a  33,5 a   797 a 40,8 a 

      600 38,1 b        3,6 b    9,3 b  7,3 a 19,2 a       597 a     29,7 a 

      900 35,1 cb        3,7 b   9,5 b 8,2 a 27,1 a       576 a     37,6 a 

Vinhaça (300) 32,4 cb        3,4 b   8,5 c 6,8 a 23,9 a       559 a     35,2 a 

     Teste F         15,08**     22,9**      11,2**          1,9ns         2,3ns         2,59ns          0,96ns 

     CV(%)          12,1          12,6          18,6             28,07         29,7         20,33           22,13 
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Os polinômios de regressão resultaram em equações do 2º grau, representando 

os resultados mostrados anteriormente pela análise de variância (Figuras 4.1A, 4.1B e 

4.1C). Na dose de 600 m3 ha-1 o biofertilizante começou a reduzir o desenvolvimento das 

mudas. A altura média máxima obtida foi de 46,38 cm, mas o angico mesmo sem adubação 

alcançou um crescimento médio de 31,68, em casa de vegetação, demonstrando que a 

espécie é promissora para a recuperação de áreas degradadas. Para diâmetro e número de 

folhas há decréscimo na dose de 600 m3 ha-1 e depois um leve aumento na dose de 900 m3 

ha-1, para estes parâmetros foram obtidos ajustes polinomiais de baixo valor. 

 

 

        

 

 

Figura 4.1  Altura (cm) (A), diâmetro (mm) (B) e número de folhas (C) das mudas de 

angico submetidas a diferentes doses de biofertilizante a base de biodigestatos 

e vinhaça in natura. 

 

Prestes (2007), testando diferentes doses de esterco bovino em mudas de 

angico vermelho encontrou resultados semelhantes quanto ao desenvolvimento da espécie. 

De acordo com este autor o angico tem maior altura e produção de matéria seca em 

dosagens médias de adubação orgânica, havendo decréscimo em doses mais elevadas. No 

estudo em questão o autor explica esse decréscimo com base em algum efeito deletério 

exercido pela matéria orgânica adicionada ao solo pela adubação. 

A B 

C 
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A falta de significância dos tratamentos para a produção de biomassa, área 

foliar e teor de clorofila da espécie pode ser explicada, de acordo com Renó et al. (1997), 

pela capacidade que espécies adaptadas a solos de pouca fertilidade, como o angico, tem de 

produzir grande quantidade de raízes para explorar maior volume de solo, não respondendo 

a aumentos nutricionais no meio. Outro fato a ser considerado é que, o solo utilizado no 

experimento apresentava características razoáveis em se tratando de fertilidade (Tabela 

3.1), talvez tais condições foram suficientes para o desenvolvimento do angico-branco, que 

já possui boa adaptabilidade à falta de nutrientes.  

 

4.1.2    Teor de nutrientes no solo e nas folhas 

 

As doses do biofertilizante no solo promoveram aumentos significativos 

(p<0,05) do pH em comparação à testemunha ou apenas vinhaça, em que a melhor resposta 

foi na dose de 600 m3 ha-1, não ocorrendo diferença estatística entre as duas maiores doses. 

Houve diferença entre os tratamentos para a concentração de Mg no solo, porém na 

comparação de médias ocorreram semelhanças entre as doses mais altas do biofertilizante 

com a testemunha e a dose de vinhaça, da mesma forma semelhanças entre as doses 

intermediárias com a dosagem mais baixa (150 m3 ha-1). 

Em relação ao potássio, seu teor no solo mostrou aumento de forma crescente 

conforme se elevava a dose do biofertilizante, seguido pelo tratamento com vinhaça e o 

tratamento testemunha. Não foram observadas mudanças significativas na CTC após o uso 

do biofertilizante. A aplicação de biofertilizante na menor dose (150 m3 ha-1) afetou o teor 

de fósforo disponível no solo do angico, porém se assemelhando na comparação de médias 

à dose de 900 m3 ha-1. 

Houve aumento do V% até a dose de 600 m3 ha-1, ocorrendo decréscimo na 

dose de 900 m3 ha-1, porém sem diferença entre as duas doses na comparação de médias 

pelo teste de Tukey. Nos tratamentos com doses mais elevadas do biofertilizante (600 e 

900 m3 ha-1), houve aumento na concentração de apenas um micronutriente, o Zn, 

entretanto não diferiu da vinhaça in natura. 

 Os Valores do teste F da análise de variância para efeitos principais e 

interações dos dados da composição química do solo tratado com vinhaça in natura e 

biofertilizante, em casa de vegetação estão apresentados na Tabela 4.2. Pode-se observar 
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que houve interação entre o solo e o biofertilizante para os parâmetros citados 

anteriormente.  

 

Tabela 4.2 Efeitos das doses do biofertilizante à base de biodigestato e vinhaça nos 

atributos químicos do solo das mudas de angico amostrado aos 5 meses de 

idade. 

 (1) Letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.*, ** 

Significativos a 5% e 1%, respectivamente. 
 

 O angico não apresentou diferença entre os tratamentos para a maioria dos 

nutrientes avaliados na biomassa seca da parte aérea. Lang et al. (2011), explicou que o 

angico branco é rústico, e assim se adapta com muita facilidade a solos degradados e de 

baixa fertilidade, tendo baixo requerimento em nutrientes durante seu desenvolvimento 

inicial. 

Como para os teores de nutrientes não houve ajuste significativo na equação de 

regressão, utilizou-se somente o teste de Tukey para comparar as médias entre os 

tratamentos (Tabela 4.3). Os teores de nutrientes encontrados na análise foliar para o 

angico não puderam ser comparados a valores de referência baseados em normas, pelo fato 

de existir poucos trabalhos sobre o balanço nutricional desta espécie. Sendo assim, 

utilizou-se como base valores para a nutrição das plantas de maneira geral, tendo como 

referência teorias da fisiologia vegetal. 

        Dose                pH        Ca          Mg             K            Al         H+Al        V               

       m3 ha-1          (CaCl2)   --- cmolc dm-3---    mg dm-3  -- cmolc dm-3--       %          

0 5,1 b 2,1 a   1,07 ba 28,5 d 0,07 a    2 a   61,8 b 

150 5,3 b 1,8 a 1 b 110 c 0,1 a   1,6 a   66 ba  

300 5,3 b 1,9 a 1,2 ba 135 c 0,1 a   1,7 a   67,3 ba  

600 5,6 a 2,2 a 1,2 ba 218 b 0,07 a    1,6 a   71,1 a  

900 5,5 a 2 a 1,2 a 285 a 0,05 a   1,6 a   70,1 a  

Vinhaça (300) 5,3 b 2 a   1,07 ba 139 c 0,12 a   1,8 a   65,7 ba  

Teste F 16,5** 1,9 ns 3,7* 40,6** 1,5 ns   1,4ns    5,5**  

C.V.(%) 1,5 9,5 8,4 18,3 48,5   13,8      4,2  

         Dose            CTC           P        M.O.      Cu           Fe            Mn           Zn 

        m3 ha-1     cmolc dm-3 mg dm-3    %        ------------------mg dm-3-------------------                                      

            0 5,2 a 4,5 ba 1,1 a 1,7 a 30,4 a 32,2 a  1,1 b 

          150 4,7 a 8,7 a 1,1 a 1,7 a 31,2 a 31,3 a  1,1 b  

          300 5,2 a 4,6 ba 1,1 a 1,5 a 26,7 a 30,1 a  2,5 ba  

          600 5,6 a 3,2 b 1,2 a 1,5 a 24,6 a 32,2 a  3,2 a  

          900 5,6 a 6,8 ba 1,1 a 1,5 a 27,9 a 31,9 a  3,6 a  

 Vinhaça (300) 5,3 a 4,3 ba 0,9 a 1,7 a 33,7 a 31,6 a  3,5 a  

       Teste F 2,4 ns 3,1* 0,6 ns 1,2 ns 2,3 ns 0,1 ns  8,8**  

      C.V.(%)   8    42,3 22,1 14,06 14,7 14,5  30,3  
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Tabela 4.3   Análise de variância (valores de F) para o teor de macro e micronutrientes na 

matéria seca da parte aérea em mudas de angico submetidas a doses 

crescentes de biofertilizante a base biodigestato e vinhaça in natura. 

(1) Letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade. 

 
Para o bom crescimento e desenvolvimento das plantas, os valores de N ideais 

segundo Marschner (1996) devem estar entre 20 e 50 g kg-1. Assim, os valores observados 

no angico branco estão dentro da faixa proposta por esse autor. De modo geral, grandes 

quantidades de N são requeridas pelas plantas, principalmente na fase inicial de 

desenvolvimento. Assim, a falta de N pode diminuir o crescimento, pois esse nutriente, 

além de fazer parte da estrutura de aminoácidos, proteínas, bases nitrogenadas, pigmentos 

e produtos secundários, participa de processos como absorção iônica, fotossíntese, 

respiração, multiplicação e diferenciação celular (Taiz & Zeiger, 2013), que interferem 

direta ou indiretamente no desenvolvimento da planta. 

Os teores de P encontrados para o angico neste estudo variaram de 1,8 a 2,2 g 

kg-1 na parte aérea, sendo superiores aos observados por Gomes et al. (2004) em angico 

branco, cujos valores foram de 1,2 a 1,4 g kg-1. Gonçalves et al., (2012) estabelece o nível 

crítico da concentração de P em angico-vermelho plantado em Latossolo vermelho 

distrófico de 1,4 g kg-1, sendo assim, pode-se inferir que as mudas de angico deste estudo 

apresentaram baixa concentração desse elemento nas folhas. 

De acordo com Marschner (1996), o requerimento de K para um ótimo 

crescimento das plantas se encontra entre 20 e 50 g kg-1 na matéria seca, variando de 

acordo com a espécie e o órgão analisado. Portanto, os valores encontrados neste estudo 

estão abaixo da indicação desse autor, tal observação sugere que o angico branco seja 

pouco exigente quanto a esse elemento, necessitando de menores teores dele para o seu 

        Trat.                  N         P          K          Ca        Mg      Cu         Fe        Mn      Zn 

       m3 ha-1           --------------------g kg-1-------------------   ---------------mg kg-1------------ 

         0 26,3 a  2,1 a    6,1 ba   12,6 a 1,2 a   5,7 a  200 a   39,5 a 7,9 b 

         150 22,8 a  1,8 a    6,1 ba   12,7 a 1,2 a    7 a  191 a    50 a 9,4 ba 

         300 25,1 a  2,1 a     5,5 b   13,7 a 1 a    6,5 a  194 a   56,2a 8,9 ba 

         600 25 a    2 a    6,2 ba    10,3 a 1 a    8 a   179 a   39,7a 9,05 ba 

         900 25,6 a  2,1 a    6,3 ba    11,8 a 1,5 a    9 a  215 a   54,5 a 10,6 a 

 Vinhaça (300) 27 a  2,2 a     7,8 a    11,9 a 1,2 a    10 a  186 a   54,7a 9,3 ba 

       Teste F            1,94ns     0,87ns    2,38ns    0,35             0,78 ns 

ns 

   1,78ns  0,26ns    0,5ns             2,3ns 

       CV(%)              8,2     12,81      15,93     31,38   35,16   31,14    25,2    41,8  12,6 
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completo desenvolvimento. Tanto que, as variáveis de desenvolvimento e produtividade 

decaem a partir da dose de 600 m3 ha-1, isso explicaria por que nos nutrientes da parte área 

pouco se observaram respostas em razão do aumento de doses de biofertilizante no solo.  

Gonçalves (2008) observou efeito linear negativo no peso da massa seca da 

parte aérea (MSPA) do angico vermelho conforme se aumentou a dosagem de potássio no 

solo. Este mesmo autor afirma que, diversos trabalhos indicam pouca ou nenhuma resposta 

do angico a aplicação de K, fato este também observado neste estudo, pois, mesmo com o 

aumento linear da concentração de K no solo (Tabela 4.2) a absorção deste elemento pela 

planta não foi influenciada (Tabela 4.3). Contudo, recomenda-se que embora não haja 

efeito, a aplicação de K deva ser realizada para maximizar o crescimento da planta, como 

resultado do equilíbrio entre nitrogênio, fósforo e potássio, além de impedir a absorção 

excessiva de magnésio. 

Os teores de Ca encontrados nas plantas variaram de 10,3 a 13,7 g kg-1 na parte 

aérea, estando acima do proposto por Taiz & Zeiger (2013), que salientam que o teor desse 

nutriente na planta que garante seu pleno desenvolvimento é de 5 g kg-1. Outros autores 

também observaram valores parecidos aos deste estudo, porém com outras espécies, entre 

elas o cedro e a peroba-rosa, avaliados por Silva & Muniz (1995) e Muniz & Silva (1995), 

cujos valores foram de 15 e 16,5 g kg-1, respectivamente. Sendo possível concluir que, o 

angico requer maiores quantidades de Ca para se desenvolver, visto que, apesar de não ter 

apresentado diferenças significativas na concentração desse elemento entre os tratamentos, 

observa-se que o maior valor de Ca coincide com os maiores valores de altura, diâmetro e 

número de folhas, na dose de 300 m3 ha-1 (Figuras 4.1A, B e C). 

Para Marschner (1996), os teores ideais de Mg para o pleno desenvolvimento 

das plantas estão, em geral, na faixa de 2 a 4 g kg-1, valores superiores aos que foram 

encontrados neste estudo. De acordo com Malavolta et al. (1980), o excesso de Ca 

possibilita a carência do Mg, explicando a relação negativa entre esses dois elementos. 

Grande quantidade de K também ocasiona a diminuição dos níveis de Mg nas folhas, 

através da competição por sítios de absorção das plantas. Entre as principais funções do 

magnésio nas plantas, destaca-se a sua participação na clorofila, sendo também ativador de 

grande número de enzimas (Taiz & Zeiger, 2013), com isso a não absorção desse elemento 

de torna desfavorável ao desenvolvimento da planta. 

De maneira geral os resultados deste estudo se assemelham àqueles 

encontrados por Duboc (2005). Ao testar adubação mineral no angico-do-cerrado o autor 
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conclui a partir da baixa quantidade de nutrientes foliares, que essa espécie pioneira 

apresenta pouca eficiência de absorção ou requerimento de alguns nutrientes (P, K, Ca e 

Mg). Como também se observou nesse estudo para o P, K e Mg. 

Ainda de acordo com este mesmo autor o angico-do-cerrado tem melhor 

desenvolvimento em solos não corrigidos. O requerimento nutricional dessa espécie é 

pequeno, sendo uma espécie que pode ser plantada em solos distróficos, com elevada 

acidez, associada a outras espécies de pequena demanda nutricional. Explicação que pode 

ser aplicada também ao angico-branco utilizado neste estudo. 

 

 
4.2    RESPOSTA DO BARU À APLICAÇÃO DO BIOFERTILIZANTE 

 

 

4.2.1    Biometria, massa seca, área foliar e clorofila 

 

  A altura, o diâmetro de colo, número de folhas, produção de massa seca da 

parte aérea/raíz, área e teor de clorofila foliar em mudas de Dipteryx alata, submetidas a 

diferentes dosagens de biofertilizante e uma dose de vinhaça durante cinco meses estão 

apresentados na Tabela 4.4. De acordo com as avaliações, houve significância no 

crescimento em altura, diâmetro, número de folhas e área foliar.  

Tabela 4.4   Análise de variância (valores de F) para altura, diâmetro de colo, número de 

folhas, produção de massa seca da parte aérea e radicular, área foliar e teor de 

clorofila em mudas de baru com aplicação de biofertilizante a base de 

biodigestato e vinhaça in natura. 

       Trat. 

     (m3/ha) 

    Alt.  
(cm) 

 Diâm.  
(mm) 

Nº de  
folhas 

MSPA  
(g) 

MSPR  
(g) 

Área fol.  
(cm2) 

    Clor. 

         0     21,1 d       10,8 a 5,3 c 6,1 cb      15,1 a   605 c     33,7 a 

        150   22,4 c        9,3 cd  6,5 ba  5,3 cb  11,4 a    701 c 32,3 a 

        300   23,6 cb        8,9 d 4,03 d  6,4 cb  10,3 a    771 bc 30,1 a 

        600   26,9 a       10,1 b  5,6 bc  8,1 b 10,3 a 1112 ba     31,2 a 

        900   24,9 b       10,7 a 6,7 a      12,01 a     16,09 a  1442 a      33 a 

Vinhaça (300)   23,1 c        9,9 cb 4,9 dc  4,7 c  8,6 a   624 c     34,1 a 

     Teste F              6,7**          1,9**       3,2**       15,9**       1,8ns  13,8** 1,7ns 

     CV(%)             12,1            12,6      36,6       18,6 36,8   20,4 7,1 

(1) Letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.*, ** 

Significativos a 5% e 1%, respectivamente. 
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Assim como as mudas de angico, o baru apresentou uma curva quadrática à 

aplicação do biofertilizante ao solo para altura, diâmetro e número de folhas. O ponto 

máximo foi na dose de 600 m3 ha-1 para a altura e na dose de 900 m3 ha-1 para diâmetro e 

número de folhas (Figura 4.2A, 4.2B e 4.2C), a dose de vinhaça pura se assemelhou a 

dosagem de 300 m3 ha-1 do biofertilizante. Essa diferença sugere que mudas de baru 

requerem maior quantidade de nutrientes em sua fase inicial de desenvolvimento em 

comparação às mudas de angico. 

 

  

 

Figura 4.2   Altura (cm) (A), diâmetro (mm) (B) e número de folhas (C) das mudas de 

baru submetidas a diferentes doses de biofertilizante a base de biodigestatos 

e vinhaça in natura. 

 

O aumento do número de folhas auxiliou no aumento de área foliar, 

favorecendo a realização da fotossíntese das plantas, elevando a concentração de 

fotoassimilados para o desenvolvimento das mudas (Lang, 2008). Como pôde ser 

observado que na dose de 900 m3 ha-1 houve maior área foliar (Figura 4.3A) em 

concordância com o aumento no número de folhas (Figura 4.2C). 

 

 

 

A B 

C 
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Figura 4.3   Área foliar (cm2) (A) e matéria seca da parte aérea (g planta-1) (B) das mudas 

de baru submetidas a diferentes doses de biofertilizante a base de 

biodigestatos e vinhaça in natura. 

           

Com a dose de 300 m3 ha-1 de vinhaça sem adição do biodigestato, houve um 

decréscimo de aproximadamente 60% da MSPA em relação a maior dosagem do 

biofertilizante. Houve aumento crescente do peso da matéria seca conforme se aumentou a 

dose do biofertilizante (Figura 4.3B), isso pode estar correlacionado com o teor de K no 

solo (Tabela 4.5) e a quantidade de K+ observado nos tecidos da planta (Tabela 4.6).  

De acordo com os trabalhos de Pereira et al. (1992), o aumento do peso da 

parte aérea está positivamente correlacionado com a percentagem de K+ nos tecidos das 

plantas. Esse autor discute ainda que tal correlação indica que o aumento de suculência é 

uma resposta ao aumento de salinidade no solo provocado pela adição de vinhaça com 

teores elevados de K+.  A percentagem de K absorvida pela planta funciona como 

regulador de crescimento e é importante na produção e fixação de produtos fotossintéticos 

(Santos et al., 1981). 

Rossiello et al. citado por Bebé et al. (2008), trabalhando com doses de 50, 

100, 200, 400, 800, 1200 e 1600 m3 ha-1 de vinhaça em milho, observaram maior produção 

de matéria seca quando foi aplicada a dose de 400 m3 ha-1. Estes autores também 

constataram decréscimo equivalente a 4,9 % no máximo rendimento relativo de MSPA 

para cada 100 m3 ha-1 de vinhaça aplicada acima da dose de 400 m3 ha-1. Resultados 

semelhantes também foram verificados por Paulino et al. (2002), onde as doses 

intermediárias de vinhaça (300 e 450 m3 ha-1) promoveram aumento na produção agrícola 

de cana-de-açúcar.  

 

 

A B 

0         150       300      450       600      750       900 
 

0          150       300        450       600       750        900 
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4.2.2    Teor de nutrientes no solo e nas folhas  

 

Assim como para o solo do angico, as doses do biofertilizante no solo do baru 

proporcionaram aumentos significativos do pH em comparação à testemunha ou apenas 

vinhaça. A maior elevação de pH se deu na dosagem de 900 m3 ha-1 (Tabela 4.5).  

Houve diferença entre os tratamentos para a concentração de Ca e Mg no solo. 

Ocorreu redução na concentração de cálcio conforme se aumentou a quantidade de 

biofertilizante, porém na comparação de médias ocorreram semelhanças entre as doses. O 

que está coerente com o aumento de produção, fazendo com que houvesse maior absorção 

desse elemento e concentração nos tecidos da planta (Tabela 4.6). A dose de vinhaça in 

natura se equiparou ao resultado da testemunha. 

Já o potássio (K), teve aumento na concentração na mesma proporção dos 

resultados do solo do angico, de forma crescente conforme se elevava a dose do 

biofertilizante, seguido pelo tratamento com vinhaça e o tratamento testemunha. 

Ocorreram mudanças significativas na CTC após o uso do biofertilizante, sendo que, a 

vinhaça apresentou a menor CTC no solo do baru. 

A soma de bases (V%) apresentou também o mesmo aumento observado no 

solo do angico, até a dose de 600 m3 ha-1, ocorrendo decréscimo na dose de 900 m3 ha-1, 

sem diferença entre as duas doses na comparação de médias. O valor de matéria orgânica 

(M.O.) no tratamento testemunha teve uma porcentagem bastante elevada em comparação 

aos outros tratamentos, sendo possível inferir um erro de mensuração, não apresentando 

um padrão que faça sentindo. Quanto aos micronutrientes, não ocorreu resposta 

significativa para nenhum dos elementos avaliados nessa categoria. 

Os Valores do teste F da análise de variância para efeitos principais e 

interações dos dados da composição química do solo tratado com vinhaça in natura e 

biofertilizante com biodigestato, em casa de vegetação estão apresentados na Tabela 4.5. 

Pode-se observar que houve interação entre o solo e o biofertilizante para os parâmetros 

citados anteriormente.  
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Tabela 4.5 Efeitos das doses do biofertilizante à base de biodigestato e vinhaça nos 

atributos químicos do solo das mudas de baru amostrado aos 5 meses de 

idade. 

 (1) Letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.*, ** 

Significativos a 5% e 1%, respectivamente. 
 

Os teores de P nas amostras foliares da testemunha e a dosagem mais baixa 

encontram-se dentro da faixa estabelecida como ótima por Marschner (1996), sendo de 3 a 

5 g kg-1. Houve concordância da quantidade P disponível no solo (Tabela 4.5) com o P 

foliar (Tabela 4.6), em que conforme se aumentou a dose do biofertilizante ocorreu 

redução nos teores de P tanto no solo como na planta, o resultado para a dose de vinhaça in 

natura se assemelhou ao biofertilizante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Dose                 pH           Ca           Mg           K             Al         H+Al         V               

       m3 ha-1           (CaCl2)   --- cmolc dm-3---    mg dm-3     -- cmolc dm-3--        %          

0 3,4 a  1,8 ba 0,9 bc  46,2 e   0,1 a   2,4 a 53,7 bc  

150 4,4 a 2 a 1 bac 120 d   0,1 a   2,1 a 61,3 ba  

300 5,3 a 2,1 a 1,1 a  150 dc    0,1 a   2,1 a 63,6 a  

600 5,2 a 1,9 a 1 ba 209 b   0,1 a   2,1 a 62,4 ba  

900 5,4 a 1,7 ba 1 bac 290 a   0,1 a   2,2 a 55,9 bac  

Vinhaça (300) 5,1 a 1,4 b 0,8 c 156 c   0,1 a   2,3 a 49,2 c  

Teste F 2,9* 4,6** 5,2** 124** -  2,06ns   8,3**  

C.V.(%) 18,9 12,8 9,05 9,09 0 8,6 6,8  

        Dose               CTC           P           M.O.        Cu          Fe            Mn            Zn                

       m3 ha-1      cmolc dm-3 mg/dm-3       %         ----------------mg dm-3-------------------                                     

0  5,3 ba 3,4 a 5,2 a 1,7 a 29,2 a  23,6 a 2,8 a  

150  5,5 a 2,4 a 2,2 b 1,8 a 31,5 a  25,4 a 3,3 a  

300  5,7 a 2,1 a 0,7 b 1,7 a 29,1 a  28,2 a 3,1 a  

600  5,7 a 2,4 a  1,1 b 1,6 a 25,5 a  28,1 a 2,8 a  

900  5,3 ba 2,2 a 1,07 b 1,6 a 32,1 a  25,4 a 3,05 a  

Vinhaça (300)  4,5 b 1,6 a 1,05 b 1,6 a 26,1 a  26,2 a  2,8 a  

Teste F  4,01* 1,3 ns 15,1** 0,6 ns 1,01 ns  0,5 ns 1,05 ns  

C.V.(%)   8,1  42,3 45,8 10,6 18,4  18,1 12,5  
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Tabela 4.6   Análise de variância (valores de F) para o teor de macro e micronutrientes na 

matéria seca da parte aérea em mudas de baru submetidas a doses crescentes 

de biofertilizante a base de biodigestato e vinhaça in natura. 

 

(1) Letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.*, 

Significativos a 5%. 

 

O desenvolvimento das mudas não foi influenciado pela redução de P 

disponível no solo, e também não houve influência pela baixa concentração de P foliar 

(Figura 4.4). De acordo com estudos de Duboc (2005), espécies do cerrado tem 

requerimento de fósforo considerado moderado, não sendo um nutriente limitante ao 

desenvolvimento das mesmas. Nos resultados deste autor as espécies nativas utilizadas por 

ele se desenvolveram com baixos teores de P nas folhas, indicando alta eficiência 

nutricional pela capacidade de crescerem com baixo teor de fósforo. Fato que corrobora os 

resultados encontrados neste estudo para o baru. 

 

 

Figura 4.4  Teor de fósforo foliar (g kg-1) das mudas de baru submetidas a diferentes doses 

de biofertilizante à base de biodigestatos e vinhaça in natura. 

 

      Trat.              N             P             K        Ca       Mg       Cu        Fe         Mn        Zn 

     m3 ha-1        ----------------------- g kg-1-------------------   --------------mg kg-1-------------- 
         0   12,6 a    3 ba    5,7 a    4,1 a 2,2 a 1,7 b 97, 2 a 46,5 a  11 a 

        150   14,2 a    3,7 a    6,1 a    2,8 a 3,5 a 1,7 b 170 a 56,5 a  12 a 

        300   12,9 a    1,8 b    6,0 a    3,0 a 3,6 a 1,6 b 78,6 a 55,3 a  10,7 a 

        600   13,5 a 2,3 ba    7,5 a    4,0 a 2,4 a 3,3 a 78,3 a 49,3 a  11,9 a 

        900   15,2 a 2,7 ba    7,2 a    4,7 a 2,4 a 2,2 ba 87 a 40,5 a 13,4 a 

Vinhaça (300)   15,2 a 2,8 ba    6,0 a    2,6 a 3,7 a 1,7 b 141 a 70,5 a 12,4 a 

     Teste F         0,99ns        3,1*       2,93*   1,92ns              2,58ns  3,62*   2,28ns      1,3ns               1,6ns 

     CV(%)           16          26,83     13,75    33,31   29,21  32,65    46,6     33,7    12,4 
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O teor de potássio (K) nas folhas aumentou até a dose de 600 m3 ha-1, havendo 

uma pequena redução na dose mais elevada (900 m3 ha-1) que não diferiram na comparação 

de médias (Tabela 4.6). De acordo com Melo (1999) conforme se aumenta a 

disponibilidade de K no solo, maior será por consequência a absorção desse elemento pelas 

mudas de baru, mostrando que a espécie responde positivamente a este nutriente, mesmo 

padrão encontrado neste estudo (Figura 4.5). 

 

 

Figura 4.5  Teor de potássio foliar (g kg-1) das mudas de baru submetidas a diferentes 

doses de biofertilizante à base de biodigestatos e vinhaça in natura. 

 

O K é um dos elementos mais absorvidos pelas plantas, superando o P e se 

assemelhando ao N (Malavolta, 1980). Fundamental nos processos de fotossíntese, 

translocação de fotoassimilados, abertura e fechamento dos estômatos e ativação de mais 

de 60 sistemas de enzimas, desempenha ainda outras funções pouco conhecidas, 

propiciando às plantas bem nutridas deste elemento apresentar maior tolerância às 

condições climáticas ruins, em especial à falta d’água e temperaturas extremas (Taiz & 

Zeiger, 2013). 

A falta de K provoca maiores taxas de transpiração e redução na taxa 

fotossintética por unidade foliar. Com isso, há diminuição nas reservas de carboidratos das 

plantas, levando a um menor crescimento. Vieira (2011) testando omissão de 

macronutrientes em mudas de baru constatou que o nutriente que mais limita o crescimento 

da espécie é o potássio. O autor afirma ainda que, alguns estudos encontraram limitações 

na produção de matéria seca da parte aérea em mudas de baru. Concordando com os 

resultados deste estudo em que, a dose de 600 m3 ha-1 proporcionou maior 

desenvolvimento das mudas de baru coincidindo com o maior teor de K foliar. 

Os teores de cobre foliar se elevaram com o aumento da dose do biofertilizante, 

com seu ponto máximo na dose de 600 m3 ha-1 (Figura 4.6), a dose de vinhaça in natura se 
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assemelhou à dose de 300 m3 ha-1, porém esse padrão não foi observado nos teores de 

cobre no solo. Isso possibilita inferir que devido ao fato de ter se observado baixos teores 

de matéria orgânica no solo, esse elemento tenha se disponibilizado com o aumento da taxa 

de mineralização da M.O., isso porque o cobre possui elevada capacidade de adsorção a 

compostos orgânicos no solo (Nascimento & Fontes, 2004), se tornando disponível à 

absorção com a transformação do resíduo.  

 

 

Figura 4.6   Teor de cobre foliar (g kg-1) das mudas de baru submetidas a diferentes doses 

de biofertilizante à base de biodigestatos e vinhaça in natura. 

 

O baru por ser uma espécie secundária necessita de maior demanda de 

nutrientes em sua fase inicial para ter um bom desenvolvimento e se estabelecer no 

ambiente. Tendo essa espécie apresentado resposta positiva à adubação orgânica com o 

biofertilizante utilizado no experimento, é possível concluir que o uso do biofertilizante 

pode ser recomendado para essa espécie. Sendo assim, os resultados deste estudo são 

importantes para se definir condições ótimas no plantio de mudas de baru utilizando 

adubação orgânica, porém, necessitando de experimento em campo para saber se o 

comportamento da espécie seria semelhante. 

 

4.3    RESPOSTA DO IPÊ-ROXO À APLICAÇÃO DO BIOFERTILIZANTE 

 

4.3.1    Biometria e massa seca 

 

O ipê-roxo não apresentou resposta para a adubação com biofertilizante e 

vinhaça nos parâmetros de desenvolvimento analisados. É possível observar que o 

tratamento testemunha não diferiu estatisticamente das doses mais elevadas do 

biofertilizante, sendo que, para algumas doses houve resposta negativa, com redução do 
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desenvolvimento em comparação ao tratamento sem adição do biofertilizante e vinhaça 

(Tabela 4.7 e Figuras 4.7A, B e C). Isso indica que ipê-roxo possui baixo requerimento de 

nutrientes nessa fase inicial de desenvolvimento, tendo alta eficiência em utilizar os 

nutrientes já disponíveis no solo, ou também que tenha sido gerada uma 

fitotoxidez/desbalanço nutricional na planta devido à adição elevada de nutrientes com a 

adubação realizada.  

Tabela 4.7   Análise de variância (valores de F) para altura, diâmetro de colo, número de 

folhas, produção de massa seca da parte aérea e radicular, área foliar e teor de 

clorofila em mudas de ipê-roxo com aplicação de biofertilizante a base de 

biodigestato e vinhaça in natura. 

Trat. (m3 ha-1) Alt. (cm) Diâm. (mm) Nº de folhas MSPA (g) MSPR (g) 
          0   35,13 a 6,35 a   8,48 a 8,33 a 19,79 a 

  150 25,65 e 5,59 b     6,46 b  6,41 ba  14,55 ba 

  300 33,03 ba 5,7 b    6,97 b  4,55 bc  16,18 ba 

  600 29,4 dc 4,96 c    7,51 ba  3,7 bc 10,21 b 

   900 31,61 bc 6,13 a   8,57 a 2,96 c 15,87 ba 

   Vinhaça (300) 28,59 d 4,91 c   8,47 a 2,56 c 11,66 ba 

  Teste F              3,06**                 4,46**         3,49**       8,6**   2,79* 

  CV(%)              19,6                     13,58  30,63       27,82   27,92 

(1) Letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.*, ** 

Significativos a 5% e 1%, respectivamente. 

 

Lang et al. (2011), testando dois tipos de fertilizantes em ipê-roxo constatou 

que a espécie responde melhor à aplicação do fertilizante de liberação lenta em 

comparação ao fertilizante NPK. Fato que permite confirmar que, a disponibilização rápida 

de nutrientes não favorece o desenvolvimento da espécie, podendo causar inclusive 

decréscimo na velocidade de crescimento como pôde ser observado neste estudo. 
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Figura 4.7   Altura (cm) (A), diâmetro (mm) (B) e número de folhas (C) das mudas de ipê-

roxo submetidas a diferentes doses de biofertilizante a base de biodigestatos e 

vinhaça in natura. 

 

Para a matéria seca da parte aérea e raíz também é possível observar o mesmo 

padrão de resposta. Quanto maior a dose do biofertilizante, proporcionalmente a produção 

de biomassa foi reduzida significativamente (Figuras 4.8A e B). 

 

 

Figura 4.8 Matéria seca da parte aérea (g planta-1) (A) e da raíz (g planta-1) (B) das mudas 

de ipê-roxo submetidas a diferentes doses de biofertilizante a base de 

biodigestatos e vinhaça in natura. 
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Um dos principais problemas associados à aplicação excessiva de vinhaça no 

solo, compreendem a salinização (acúmulo de sais solúveis) do meio. O acúmulo excessivo 

de sais ocasiona deficiências na disponibilização dos nutrientes às plantas, resultando em 

quedas na qualidade e na produtividade. Dando destaque a danos decorrentes da 

contaminação pela presença de sais de potássio, bem como de nitrato devido à oxidação do 

nitrogênio orgânico e da amônia (Fuess, 2013). 

Tendo como base o conceito de salinização, este processo pode ser considerado 

um impacto no solo (refletindo significativamente sobre as culturas) mais importante 

quando realizado o uso de resíduos agroindustriais. A salinização dos solos pode gerar 

além de prejuízos à absorção de água e nutrientes pelas plantas, alterações no potencial 

osmótico do meio e geração de toxicidade de íons específicos. São verificadas então, 

interferências na produção das plantas, uma vez que a taxa de crescimento das plantas 

tende a ser reduzida. A redução do potencial osmótico do solo afeta a captação de água 

pelas plantas, as quais passam a utilizar grandes quantidades de energia para equilibrar as 

concentrações de sais nos tecidos, verificando-se a queda da parcela de energia disponível 

para o crescimento (Fuess, 2013). 

No estudo apresentado por Ramalho & Sobrinho (2001), foram verificados 

valores anômalos associados principalmente às concentrações de zinco, bem como às de 

manganês e cobalto no solo após aplicação de vinhaça. Essa salinização no solo e uma 

possível toxicidade pela elevação nos teores de Zn e K podem ter ocorrido também neste 

estudo, sendo que, a aplicação do biofertilizante aumentou consideravelmente os teores 

desses elementos no solo (Tabela 4.8) e na planta (Tabela 4.9), reduzindo o crescimento 

(Figuras 4.7A, B e C) e a produção de biomassa (Figuras 4.8A, B e C) do ipê-roxo. 

 

4.3.2    Teor de nutrientes no solo e nas folhas 

 

O solo do ipê apresentou o mesmo padrão de elevação nos parâmetros de pH, 

potássio e V%. A dose de vinhaça in natura se assemelhou ao resultado da testemunha 

para o pH e o V%, mas apresentou aumento significativo no teor de potássio. Já para o 

cálcio e magnésio ao fim do experimento o solo não continha grande quantidade desse 

nutriente, não obtendo diferença entre os tratamentos (Tabela 4.8). 

Foi observada significância nas mudanças da acidez do solo, sendo possível 

observar que as doses mais elevadas (600 e 900 m3 ha-1), seguidas pela dose de vinhaça in 
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natura, proporcionaram redução nos teores de Al e H+Al, o que significa reduzida acidez 

do solo. Quanto aos micronutrientes, todos estes tiveram seus teores elevados pela 

aplicação do biofertilizante e a dose de vinhaça in natura. 

Os Valores do teste F da análise de variância para efeitos principais e 

interações dos dados da composição química do solo tratado com vinhaça in natura e 

biofertilizante com biodigestato, em casa de vegetação estão apresentados na Tabela 4.8. 

Pode-se observar que houve interação entre o solo e o biofertilizante para os parâmetros 

citados anteriormente.  

 

Tabela 4.8 Efeitos das doses do biofertilizante à base de biodigestato e vinhaça nos 

atributos químicos do solo das mudas de ipê-roxo amostrado aos 5 meses de 

idade. 

(1) Letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.*, ** 

Significativos a 5% e 1%, respectivamente. 

 

Na análise foliar ocorreu redução no teor de nitrogênio (N) conforme se 

aumentou a concentração do biofertilizante (Figura 4.9), coincidindo com a resposta 

negativa do desenvolvimento da espécie. A dose de vinhaça se assemelhou às altas 

dosagens do biofertilizante. É possível inferir que a menor concentração de N nas folhas 

influenciou negativamente no desenvolvimento e produção de matéria seca das mudas.  

 

        Dose               pH             Ca        Mg           K           Al         H+Al          V               

       m3 ha-1        (CaCl2)        -cmolc dm-3-      mg dm-3  --- cmolc dm-3---       %          

0    5 bc  1,6 a 1,05 a  66,5 e 0,1 a 2,4 ba   52,5 bc 

150  5,27 a 1,6 a 1 a 131 d 0,1 a 2,4 ba   51,02 bc  

300  5,27 a 1,8 a  1,02 a  198 cb 0,1 a   2,8 a     49,2 c  

600    5 bc 2,3 a 0,9 a 245 b 0 b 1,6 b   71,4 a  

900  5,5 ba 2,1 a 1,03 a  319 a 0 b 1,9 ba   69,07 ba  

Vinhaça (300)   4,9 c 2,2 a 0,9 a  184 c 0 b  2 ba    64,2 bac  

Teste F 16,97** 2,6 ns 2,07 ns  68,2**  7,7**    2,9*       6,1**  

C.V.(%) 1,49       18,7 1,07 11,1 2,4   23,1      13,08  
         Dose          CTC          P          M.O.      Cu            Fe            Mn              Zn                

       m3 ha-1    cmolc dm-3 mg dm-3     %        -----------------mg dm-3---------------------                                     

0 5,1 a  2,4 bdc 1,02 a   1,8 ba 29,05 b 25,1 b   2,8 bc 

150 5,1 a  1,3 dc 1,4 a  1,7 ba  25,8 b 23,3 b   2,8 c  

300 5,7 a  1,02 d 0,9 a  1,6 b  27,6 b 30,4 ba   3,2 bac  

600 5,5 a  4,6 ba 1,02 a   1,9 ba  39,6 a 32,9 a   3,8 a  

900 5,9 a  5,07 a 0,9 a  2,1 a  44,7 a 37,1 a   3,7 ba  

Vinhaça (300) 5,5 a  3,8 bac 1,1 a  2,05 ba  44,5 a 30,7 ba   3,4 bac  

Teste F 1,2 ns  9,4** 1,2 ns 3,7*   15** 8,5** 4,3**  

C.V.(%) 10,8   36,7  31,6 9,9   12,7    11,5     12,8  
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Figura 4.9 Teor de nitrogênio foliar (g kg-1) das mudas de ipê-roxo submetidas a 

diferentes doses de biofertilizante à base de biodigestatos e vinhaça in natura. 

 

O nitrogênio é o nutriente exigido em maior quantidade pelas plantas, sendo o 

mais importante dos macronutrientes. Esse macronutriente faz parte de aminoácidos, 

proteínas, clorofila e vitaminas e outros compostos importantes nos processos de 

desenvolvimento das mudas. O nível de nitrogênio na planta influencia a absorção ou a 

distribuição de praticamente todos os nutrientes (Malavolta 1980).  

Observou-se que o ipê responde positivamente à aplicação de vinhaça, com 

relação à absorção de fósforo (P), apresentando, incremento nos teores desse nutriente na 

parte aérea (Tabela 4.9). Pois, essa elevação nas concentrações de P na parte aérea foi 

condizente com o aumento dos teores de P no solo, conforme se acrescentava doses de 

vinhaça (Tabela 4.8). 

 

Tabela 4.9   Análise de variância (valores de F) para o teor de macro e micronutrientes na 

matéria seca da parte aérea em mudas de ipê-roxo submetidas a doses 

crescentes de biofertilizante a base de biodigestato e vinhaça in natura. 

(1) Letras distintas na mesma coluna diferem entre si pelo teste de Tukey, a 5% de probabilidade.*, ** 

Significativos a 5% e 1%, respectivamente. 

      Trat.              N               P            K        Ca          Mg     Cu       Fe        Mn       Zn 

     m3 ha-1         --------------------- g kg-1---------------------      ------------mg kg-1------------ 
       0 14,4 a  2,4 c   5,1 a   20,9 ba  4,5 a  1,5 a 350 a  39,7 a 14,7 b 

      150 14 ba  2,5 bc   6,2 a   19,9 ba  4,5 a  1,7 a 282 a  58 a 17,5 ba 

      300 9,9 bc  3,1 bac   5,5 a   22,9 a  4,6 a    2 a 552 a  67,6 a  18,2 ba 

      600 12,7 bac  5,2 a   8,2 a   13 b  3,5 a  2,2 a 360 a  44,7 a 19,9 ba 

      900 11,8 bac  3,6 bac   5,9 a   13,8 ba  3,2 a  2,6 a 407 a  28,5 a 19,3 ba 

 Vinhaça (300)  9,6 c  4,5 ba   6,1 a   18,5 ba  3,5 a    2 a  342 a  36,5 a  21,3 a 

 

 

 

 

 

    Teste F           4,5**        5,6**       2,1ns      3,4*             3,8*   0,6ns  1,5ns    2,1ns               2,9* 

    CV(%)           15,7          25,8        23,3      23,5  16,1   48,1  38,7   43,5   14,4 
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Pode-se inferir a partir dos resultados obtidos que, na fase inicial de 

crescimento o ipê-roxo apresenta uma demanda relativamente elevada de fósforo. No 

entanto, nem sempre o aumento do teor foliar reflete no desenvolvimento e na produção de 

matéria seca, como ocorreu neste estudo (Figura 4.10).  

 

 

Figura 4.10   Teor de fósforo foliar (g kg-1) das mudas de ipê-roxo submetidas a diferentes 

doses de biofertilizante à base de biodigestatos e vinhaça in natura. 

 

A faixa em que a absorção de nutrientes não é convertida em desenvolvimento 

e biomassa é identificada como zona de alimentação de luxo (Malavolta et al., 1980). A 

alimentação de luxo caracteriza uma grande absorção de nutrientes em razão do aumento 

na disponibilidade de elementos químicos, mesmo que a planta não os necessite de 

imediato. Resultados contrários foram encontrados por Viera (2011) em mudas de ipê-

amarelo, este autor concluiu em seu estudo que a falta de P é o que mais limita o 

desenvolvimento da espécie em questão. Em concordância Souza et al. (2006) verificou 

que P e N são os nutrientes mais importantes no crescimento de mudas de ipê-roxo. 

O Mg é um constituinte da clorofila, correspondendo a 2,7% do seu peso 

molecular; representando cerca de 10% do teor total de Mg da folha. A falta de Mg inibe a 

fixação de CO2 mesmo na presença de clorofila sufuciente. Podendo então, reduzir o 

desenvolvimento da planta, como pode ser observado que, ao reduzir a concentração desse 

elemento na planta, as características de desenvolvimento diminuíram significativamente. 

De maneira geral, o teor de Mg nas folhas variou de 3,2 a 4,6 g kg-1, sendo os 

maiores valores para as doses mais baixas do biofertilizante (testemunha, 150 m3 ha-1 e 300 

m3 ha-1, respectivamente).  A redução na concentração de Mg com o aumento das doses de 

biofertilizante (Figura 4.11A) pode ser atribuída a uma possível competição por sítios de 

absorção exercida por outros cátions presentes em concentrações mais elevadas, como o 

0         150       300        450       600       750        900 
 



58 
 

Ca, por exemplo, que apresentou os maiores teores foliares encontrados neste estudo, 

apesar de também ter tido redução com o aumento da dosagem do biofertilizante (Figura 

4.11B).  

 

 

Figura 4.11 Teor de magnésio (A) e cálcio foliar (g kg-1) (B) das mudas de ipê-roxo 

submetidas a diferentes doses de biofertilizante à base de biodigestatos e 

vinhaça in natura. 

 

Os teores de cálcio e magnésio nas folhas foram significativamente menores 

quando se aumentou a concentração do biofertilizante, não diferindo da vinhaça in natura. 

Isto pode ser resultado de um desequilíbrio nutricional, pois, segundo Fernandes (2006) 

doses elevadas de potássio no solo causam decréscimo nos teores de Ca e Mg foliar. Silva 

(2012) observou que ao aplicar concentrado de vinhaça biodigerida ao solo o teor de Ca 

nas folhas da cana de açúcar tendeu à redução devido à competição por sítios de absorção 

entre cátions, como o K. De acordo com a análise do solo apresentada na Tabela 4.8, tanto 

o biofertilizante quanto a vinhaça in natura elevaram os teores de K do solo em cinco 

vezes na dose mais elevada (900 m3 ha-1) em comparação ao teor na testemunha.  

É possível observar na regressão que conforme se aumentou a dosagem do 

biofertilizante, houve aumento na concentração de zinco (Zn) no solo (Tabela 4.8), bem 

como nas folhas das mudas de ipê (Figura 4.12). O mesmo ocorreu na dosagem de vinhaça 

pura que não diferiu das maiores doses de biofertilizante (Tabela 4.9).  
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Figura 4.12  Teor de zinco foliar (g kg-1) das mudas de ipê-roxo submetidas a diferentes 

doses de biofertilizante à base de biodigestatos e vinhaça in natura. 

 

Caires (2005) testando a resposta de ipê-roxo à solos contaminados com zinco 

constatou que, doses crescentes desse elemento sugerem toxicidade ao Zn para a espécie. 

O autor observou que conforme a concentração de Zn aumentou no solo a produção de 

matéria seca das folhas e da raíz teve resposta decrescente. Esse mesmo comportamento da 

espécie ocorreu neste estudo, pois, o aumento da disponibilidade de zinco no solo 

aumentou a concentração de zinco nas folhas, reduzindo assim, o desenvolvimento e 

produção de biomassa do ipê-roxo. 

O ipê-roxo se apresenta como uma espécie de difícil compreensão quanto a 

questões de nutrição mineral. É uma arbórea caracterizada como secundária tardia a 

clímax, mas que mesmo assim requisita pouca quantidade nutrientes em seu 

desenvolvimento inicial. Apresentando sensibilidade elevada a grandes quantidades de 

nutrientes, respondendo de maneira negativa em solos com alta fertilidade ou possível 

toxicidade. Isso enfatiza que, o ipê-roxo é adaptado aos solos pouco férteis do cerrado e 

necessitam de condições específicas para se estabelecer. 

 

 

4.2    AVALIAÇÃO DOS ATRIBUTOS QUÍMICOS DO SOLO 

 

As doses do biofertilizante ocasionaram aumentos significativos (p<0,05) do 

pH do solo em comparação à testemunha ou apenas vinhaça para todas as espécies 

utilizadas (Tabelas 4.2, 4.5 e 4.8), a dose de 300 m3 ha-1 de vinhaça pura se assemelhou em 

todos os casos a dose de 300 m3/ha do biofertilizante. O pH do solo é um agente 

determinante para a disponibilidade de nutrientes e na faixa de 5,5 a 6,5 é considerado 

favorável ao crescimento da maioria das plantas (Taiz e Zeiger, 2013).  
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Apesar de o biodigestato conter reduzido teor de M.O. comparado a vinhaça, 

seu caráter alcalino com pH acima de 7,0 (Tabela 3.2) pode ter auxiliado para o aumento 

do pH nesse tratamento (Figuras 4.13A, B e C). Este resultado se torna relevante levando 

em consideração que a adição continua de fertilizantes minerais, ocasiona a acidificação do 

solo (Machado et al., 2014), sendo assim, aplicar resíduos orgânicos na agricultura como a 

vinhaça pode propiciar a redução deste problema.  

Segundo Brito et al. (2009), a elevação do pH se relaciona com o poder redutor 

da vinhaça, pela matéria orgânica de fácil mineralização. Elevações no pH pela aplicação 

de vinhaça in natura foram observadas também por Bebé et al. (2009), nos resultados 

encontrados por este autor, os solos tratados com vinhaça apresentaram por consequência 

da elevação do pH redução da acidez potencial.  

 

    

 

 

Figura 4.13 Médias dos níveis de pH do solo utilizado no estudo, submetido a diferentes 

dosagens de biofertilizante a base de biodisgestato de vinhaça. (A) solo do 

angico; (B) solo do baru e (C) solo do ipê-roxo. 

 

Para o solo do angico a dose com melhor capacidade de elevação do pH foi a 

dose de 600 m3 ha-1, no caso do solo do baru e do ipê a melhor dosagem foi a de 900 m3 
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ha-1. Na presença do resíduo orgânico o solo do ipê apresentou valores estatisticamente 

mais baixos de H+Al (Tabela 4.8), indicando a contribuição dos componentes orgânicos na 

redução da acidez potencial. Resultados semelhantes foram obtidos por Machado et al. 

(2014), que testou resíduos orgânicos na melhoria das características de um solo latossolo 

degradado. 

A acidez potencial (H+Al) refere-se à parte não dissociada do H+. O que 

provoca essa acidez, segundo Sousa et al. (2004), são os íons H+ e Al3+ adsorvidos nas 

cargas negativas dos coloides. Neste estudo o pH do solo estava com valores superiores a 

5,2, na dose mais elevada (900 m3 ha-1) que coloca o Al3+ em indisponibilidade (Machado 

et al., 2014). É possível afirmar então, que conforme se eleva o pH a concentração de Al 

extraível do solo é reduzida proporcionalmente. É importante salientar que as reduções de 

pH neste trabalho se atribui apenas à aplicação de vinhaça no solo, pois não foi realizada 

correção de acidez. 

Com relação ao nutriente mais abundante da vinhaça, o potássio, seu teor no 

solo foi mais elevado nos tratamentos que receberam biofertilizante, seguido pelo 

tratamento com vinhaça e o tratamento testemunha. Equações lineares representaram com 

eficiência a elevação do K conforme a dose de biofertilizante foi aumentada (Figuras 

4.14A, B e C). Olivier (2011) em estudo com eucalipto observou que o uso de resíduo da 

indústria canavieira aumenta os teores de potássio do solo, porém não diferem da adubação 

mineral.  

De fato, tal resultado deve ser considerado na hipótese de que a adubação 

mineral possa ser substituída pelas vinhaças, sendo que estas apresentam aumentos 

similares nos teores de K no solo, com eficiência equivalente à adubação química (Olivier, 

2011). Esse fornecimento de potássio ao solo realizado pela vinhaça é devido aos ácidos 

orgânicos que são liberados durante a decomposição da matéria orgânica, isso é 

maximizado com o uso de biodigestato que possui maior quantidade de potássio, fato este 

que foi observado neste estudo.  
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Figura 4.14 Médias das concentrações de potássio (K) no solo utilizado no estudo, 

submetido a diferentes dosagens de biofertilizante a base de biodisgestato de 

vinhaça. (A) solo do angico; (B) solo do baru e (C) solo do ipê-roxo. 

 

Este resultado deve-se à alta concentração de potássio na vinhaça e do material 

biodigestado (Tabelas 3.2 e 3.4), por esse motivo esse nutriente é adotado como base na 

determinação de doses desse resíduo para se aplicar ao solo. Elevados teores de potássio no 

solo pela aplicação de vinhaça foram registrados por outros autores (Brito et al., 2005; 

Silva et al., 2007; Brito et al., 2009; Barros et al., 2010; Gariglio et al., 2014). 

As grandes quantidades de potássio no solo podem ser explicadas pela baixa 

CTC do solo em questão. Não foram observadas mudanças significativas na CTC após o 

uso do biofertilizante, exceto no solo do baru, mas que também não foram alterações muito 

diferentes em termos de números entre os tratamentos. Mudanças na CTC do solo foram 

encontradas por Barros et al. (2010), depois de muito tempo de aplicação de vinhaça, após 

dez anos. Canellas et al. (2003) também relatam alterações na CTC do solo após 35 anos 

de aplicação do resíduo.    
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Neste estudo, a CTC provavelmente foi determinada indiretamente pela soma 

dos cátions, inclusive o K+
 presente no solo dos vasos que receberam o biofertilizante, 

podendo estar fora dos sítios de troca, sendo assim, livre no solo, não representando 

alterações importantes do ponto de vista agrícola. Com isso, apresenta maior quantidade de 

sítios de troca disponíveis, os quais podem ser, em termos porcentuais, mais rapidamente 

ocupados pelo potássio adicionado ao solo.  

Pode-se inferir, a partir dos resultados apresentados nas Figuras 4.14A, 4.14B e 

4.14C que a aplicação sem controle da vinhaça no solo, pode provocar forte desequilíbrio 

químico nele. Isso decorre do fato de que, com a ocupação de grande parte dos sítios de 

troca com potássio, haverá consequente deslocamento de outros cátions importantes para 

as plantas em direção à solução do solo, onde se tornam passíveis de perda por lixiviação. 

Um acúmulo de potássio no solo, ocupando mais de 5% dos seus sítios de 

troca, propicia condições para o deslocamento do cátion no mesmo, bem como proporciona 

o deslocamento de cálcio e magnésio, podendo causar o empobrecimento do solo. 

Observou-se neste estudo que conforme as concentrações de K se elevaram, 

proporcionalmente os teores de Ca e Mg diminuíram (Tabela 4.5). 

 Existe antagonismo entre Ca, Mg e K, em que o aumento na concentração de 

um destes elementos implica na diminuição da disponibilidade dos outros (Novais et al., 

2007). De acordo com Malavolta (1980), isso ocorre porque a absorção de Ca+2 pelas 

plantas pode ser diminuída mediante o alto conteúdo de K+, Mg+ e NH4+ no meio. 

Contudo, as concentrações de Ca e de Mg foram mais elevadas quando se utilizou o 

biofertilizante até a dose de 300 m3/ha no solo do baru, diferindo das concentrações dos 

tratamentos com vinhaça e testemunha que foram semelhantes entre si (Figuras 4.15A e 

B). 
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Figura 4.15 Médias das concentrações de Cálcio (Ca) e Magnésio (Mg) no solo utilizado 

no estudo para o baru, submetido a diferentes dosagens de biofertilizante a 

base de biodisgestato de vinhaça. (A) concentrações de Ca (cmolc dm-3) e (B) 

concentrações de Mg (cmolc dm-3). 

 

Pode-se observar que para o solo do baru as vinhaças aumentaram 

significativamente (p<0,05) a disponibilidade de Ca quando comparado com o tratamento 

testemunha (Tabela 4.5), porém com decréscimo a partir da dose de 600 m3 ha-1. A 

adubação orgânica aumenta a atividade microbiana do solo consequentemente eleva o 

consumo de matéria orgânica possibilitando a liberação de cálcio para o solo o que pode 

ter contribuído para o aumento de cálcio observado. Além disso, Brito et al. (2009) 

estudando doses de vinhaças in natura em Argissolo do Estado de Pernambuco, 

observaram elevação deste elemento quando comparado aos teores da testemunha, e 

atribuiram esse aumento ao cálcio presente na vinhaça, isso pode ter ocorrido também 

neste estudo. 

O índice de saturação por bases (V%) representa a participação das bases no 

complexo sortivo do solo, sendo assim de grande importância para a fertilidade do solo. 

Um baixo V% significa que existe pequenas quantidades de cátions como Ca+2, Mg+2, K+ 

saturando as cargas negativas do solo e que a maioria delas está sendo neutralizada por H+ 

e Al+3. A saturação por bases apresentou neste estudo, altos valores em todos os 

tratamentos, com base em Novais et al., (2007) que estabelece valores entre 40 e 60% 

como médios e 60 a 80% como elevados. 

Foram obtidos valores acima de 40% no solo das três espécies utilizadas no 

trabalho. Houve aumento até a dose de 600 m3/ha, ocorrendo decréscimo no V% na dose 

de 900 m3 ha-1, porém sem diferença no teste de comparação de médias para as duas 

maiores doses (Figuras 4.16A, B e C). O tratamento com vinhaça in natura se assemelhou 

ao tratamento sem uso de resíduo.  
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Figura 4.16 Valores médios da saturação por bases (V%) no solo do angico (A); do baru 

(B) e do ipê-roxo (C), submetido a diferentes dosagens do biofertilizante a 

base de vinhaça in natura e biodigerida. 

 

No caso do ipê-roxo que apresentou resposta negativa em seu desenvolvimento 

à aplicação do biofertilizante, a saturação por bases pode explicar essa resposta. Segundo 

Cruz et al. (2004), que testou diferentes níveis de saturação por bases no ipê-roxo, a 

espécie apresenta bom desenvolvimento e produção de matéria seca com V% em 50%. Em 

experimento, este autor constatou redução de desenvolvimento e biomassa em níveis acima 

de 50%. O que pode também ter ocorrido neste estudo, uma vez que, os níveis de V% 

chegaram a 71% na dose de 600 m3 ha-1. 

A aplicação de biofertilizante na dose mais elevada (900 m3 ha-1) afetou os 

teores de fósforo disponível no solo do angico e do ipê (Tabela 4.2 e Tabela 4.5). 

Resultado semelhante daquele encontrado por Busato et al. (2005), em que, ao testarem a 

aplicação de vinhaça em diferentes profundidades (0,0-0,20 m e 0,20-0,40 m), verificaram 

que, na área com aplicação de vinhaça, foram observadas diferenças de 210% e 267%, 

respectivamente, no compartimento P-disponível, em relação à área que não recebeu este 

subproduto. Houve aumento com base na concentração inicial de fósforo do solo (Tabela 
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3.1), com exceção do solo com as mudas de baru em que se registrou redução considerável 

no teor de fósforo disponível no solo, isso devido ao fato de ter ocorrido maior absorção de 

P pelas mudas de baru.  

A vinhaça possui grande quantidade de matéria orgânica (M.O.), devido a 

DBO presente, porém a aplicação não foi suficiente para aumentar o teor de M.O. no solo 

de nenhuma das espécies, como pode ser observado através dos resultados da análise de 

variância. Não houve incrementos em matéria orgânica nos tratamentos com biofertilizante 

e vinhaça quando comparados a porcentagem de M.O. no solo antes do experimento. 

Os reduzidos teores de M.O. encontrados nos solos pode ser atribuído ao efeito 

priming, explicado por Paula (2012), esse efeito consiste no aumento da quantidade de 

microorganismos no solo em atividade, gerando assim aumento na velocidade de 

decomposição da matéria orgânica presente no solo devido a adição de nutrientes, através 

da vinhaça. Apesar de a vinhaça possuir alto teor de matéria orgânica, ela ocorre na forma 

coloidal, facilitando a mineralização acelerada pela microbiota do solo (Silva et al., 2007; 

Passarin et al., 2007). 

Quando a matéria orgânica é adicionada ao solo através da vinhaça, a 

microbiota inicia a mineralização, em que acontece a transformação desse composto 

orgânico em húmus, reduzindo a acidez do solo, favorecendo a proliferação de bactérias. 

Com isso, ao ser adicionada como fertilizante, propicia o desenvolvimento desses 

microrganismos os quais atuam também na imobilização do nitrogênio e posterior 

nitrificação e desnitrificação, por consequência na proliferação de microrganismos 

fundamentais aos ciclos biogeoquímicos dos demais elementos. 

Observou-se variação significativa nos teores de micronutrientes, entre as 

doses utilizadas (Tabelas 4.2, 4.5 e 4.8). Nos tratamentos com doses mais elevadas do 

biofertilizante (600 e 900 m3 ha-1), houve aumento na concentração de Zn no solo das 

mudas de angico e de Cu, Mn, Fe e Zn no solo das mudas do ipê. Esse resultado difere do 

encontrado por Carneiro et al. (2004), que verificaram o comportamento inverso, em que 

quanto maior a dosagem da vinhaça menor a concentração de micronutrientes. Os autores 

explicam que a menor concentração dos micronutrientes pode ter ocorrido pela elevação do 

pH do solo, que diminuiu a solubilização desses íons. O que não é possível se aplicar a este 

estudo, visto que ocorreu comportamento contrário. 

De modo geral, o biofertilizante apresentou grande eficiência em fornecer 

macronutrientes, em especial o K, e alguns micronutrientes ao solo em questão. 
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Proporcionou aumento nas taxas de mineralização que disponibilizou tais nutrientes e 

reduziu a acidez do solo, elevando o pH de maneira significativa. Por fim, as diferenças 

entre o biofertilizante e a vinhaça in natura foram poucas, por esse motivo, é de extrema 

importância dar atenção à dosagem utilizada também do biofertilizante assim como já se 

tem para a vinhaça pura, de modo que, desequilíbrios nutricionais sejam evitados.  

Além disso, conhecer as espécies plantadas no solo que receberá a adubação 

também é relevante, visto que, neste estudo os solos tiveram respostas diferentes para 

alguns parâmetros dependendo da espécie arbórea utilizada. O uso adequado dessa fonte de 

nutrientes maximiza a eficiência dessa adubação orgânica para melhoria da fertilidade dos 

solos do cerrado. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Todas as espécies utilizadas neste estudo em casa de vegetação apresentam 

algum tipo de resposta à aplicação do biofertilizante produzido à base de biodigestatos e 

vinhaça in natura. Porém, cada uma delas com particularidades importantes.  

O angico apresenta resposta positiva ao uso de doses intermediárias do 

biofertilizante em termos de desenvolvimento. Contudo, a capacidade de absorção de 

nutrientes não é influenciada pela adubação orgânica. Reafirmando a rusticidade do angico 

por ser uma espécie pioneira que se desenvolve inicialmente com baixa concentração foliar 

de nutrientes.  

O baru é a espécie que responde de forma mais favorável ao uso do resíduo 

oriundo da produção de etanol. Essa resposta permite concluir que para o baru o 

biofertilizante pode ser aplicado em doses mais altas, pois, é uma espécie com grande 

requerimento de nutrientes.  

Para o ipê-roxo essa adubação à base de resíduos agroindustriais é desfavorável 

ao seu desenvolvimento e ocasiona grande desequilíbrio nutricional na espécie. Doses 

elevadas dessa mistura de resíduos orgânicos prejudicam o vigor das mudas dessa espécie. 

De modo geral, a aplicação de doses crescentes do biofertilizante é favorável 

em melhorar as características químicas do solo utilizado independente da espécie 

plantada. Entretanto, essas melhorias não refletem da mesma maneira em espécies 

diferentes, em especial espécies do cerrado, que são adaptadas a certas especificidades 

deste bioma, principalmente quanto à baixa fertilidade dos solos. 

Os dois resíduos, vinhaça e biodigestato, são de grande valia para adubação de 

solos do cerrado. Contudo, essa mudança no solo influencia diretamente na espécie que 

será plantada, por isso, as doses desses resíduos devem ser definidas com base nas 

necessidades de cada espécie em particular.  

Por fim, se recomenda a execução de estudos mais aprofundados quanto à 

resposta das espécies utilizadas neste estudo para o uso de resíduos da indústria canavieira. 

Sendo assim, experimentos em campo devem ser realizados para observar o padrão de 
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resposta das espécies, uma vez que, estes resultados se aplicam às espécies em condições 

controladas em casa de vegetação, em fase inicial de desenvolvimento. 
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